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MĚSTO KOJETÍN 

 
                                                                                                                                                                                                                                                 

 
OPATŘENÍ  OBECNÉ  POVAHY  

 

ÚZEMNÍ  PLÁN  KOJETÍN   
 
 

Zastupitelstvo města Kojetína, příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních 
předpisů, za použití ust. § 43 odst. 4 a ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, ust. § 
171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních 
předpisů, a ust. § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších právních předpisů,  

vydává 

Územní plán Kojetín 

v rozsahu územně plánovací dokumentace označené jako I. Územní plán o obsahu: 

I.A Textová část  
A. Vymezení zastavěného území 
B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
C. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch 

s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 
sídelní zeleně 

D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, 
vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení 
podmínek pro jejich využití 

E. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem 
využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního 
systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, 
ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a 
podobně 

F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, 
přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých 
plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely 
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně 
přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového 
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například 
výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí 
výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) 

G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které 
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

H. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze 
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uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo 
zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně 
dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona 

I. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
J. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího 

využití, včetně podmínek pro jeho prověření 
K. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 

dohodou o parcelaci  
L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 

podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a 
přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací 
činnosti 

M. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu 
podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb., stanovení, zda se bude jednat o 
regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu 
stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání 

N. Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 
O. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb 
P. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části 

 I.B Grafická část 
1. Výkres základního členění území  měř. 1 : 5 000, 
2. Hlavní výkres  měř. 1 : 5 000, 
3. Výkres koncepce dopravní infrastruktury měř. 1 : 5 000, 
4. Výkres koncepce technické infrastruktury měř. 1 : 5 000, 
5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací          měř. 1 : 5 000. 

 
Sdělení o ukončení platnosti územně plánovací dokumentace 

 
Nabytím účinnosti opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Kojetín, se 
ukončuje platnost: 
1. Územního plánu sídelního útvaru Kojetín schváleného usnesením Městského 

zastupitelstva Kojetína dne 13.09.1994 a Obecně závazné vyhlášky o závazných částech 
územního plánu útvaru Města Kojetína a místních částí Popůvky a Kovalovice, která 
nabyla účinnosti dne 08.10.1994, 

2. Změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Kojetín schválené usnesením Městského 
zastupitelstva Kojetína dne 15.05.1995, Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru 
Kojetín schválené usnesením Zastupitelstva města Kojetína dne 27.03.2001 a Obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2001, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška o 
závazných částech Územního plánu sídelního útvaru města Kojetína a místních částí 
Popůvky a Kovalovice, která nabyla účinnosti dne 13.4.2001,  

3. Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kojetín schválené usnesením Zastupitelstva 
města Kojetína dne 28.06.2005 a Obecně závazné vyhlášky č. 1/2005, kterou se mění a 
doplňuje Obecně závazná vyhláška o závazných částech Územního plánu sídelního 
útvaru města Kojetína a místních částí Popůvky a Kovalovice ze dne 22.9.1994, ve znění 
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2001, a která nabyla účinnosti dne 14.07.2005, 

4. Změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Kojetín schválené usnesením Zastupitelstva 
města Kojetína dne 04.04.2006 a Obecně závazné vyhlášky č. 1/2006, kterou se mění a 
doplňuje Obecně závazná vyhláška o závazných částech Územního plánu sídelního 
útvaru města Kojetína a místních částí Popůvky a Kovalovice ze dne 22.9.1994, ve znění 
Obecně závazných vyhlášek č. 1/2001 a č. 1/2005, která nabyla účinnosti dne 
20.04.2006, 

5. Změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Kojetín, schválené usnesením Zastupitelstva 
města Kojetín dne 12.12.2006 a Obecně závazné vyhlášky č. 2/2006, kterou se mění a 
doplňuje Obecně závazná vyhláška o závazných částech Územního plánu sídelního 
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útvaru města Kojetína a místních částí Popůvky a Kovalovice ze dne 22.9.1994, ve znění 
Obecně závazných vyhlášek č. 1/2001, č. 1/2005 a 1/2006, která nabyla účinnosti dne 
28.12.2006.   

 
Odůvodnění 

tvoří:  
1. část územně plánovací dokumentace označená jako II. Odůvodnění územního plánu 

o obsahu: 

II.A Textová část 
A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 

B. Vyhodnocení splnění požadavků zadání nebo vyhodnocení splnění požadavků 
obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu 
pořizované zkráceným postupem, popřípadě vyhodnocení souladu 
B.1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v 

případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona 
B.2. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 

51 odst. 3 stavebního zákona 
B.3. s pokyny pro přepracování návrhu v případě postupu podle § 53 odst. 3   

stavebního zákona 
B.4. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 

odst. 3 stavebního zákona 
B.5. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím 

obsahu v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona 

C. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby 
jejich vymezení 

D. Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení 

E. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 

F. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch 

G. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa 

H. Vyhodnocení souladu Územního plánu Kojetín s politikou územního rozvoje a 
územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

I. Vyhodnocení souladu Územního plánu Kojetín s cíli a úkoly územního 
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických 
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 

J. Vyhodnocení souladu Územního plánu Kojetín s požadavky stavebního zákona 
a jeho prováděcích předpisů 

K. Vyhodnocení souladu Územního plánu Kojetín s požadavky zvláštních právních 
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

L. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj obsahující základní informace 
o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí 

M. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

N. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s 
uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky 
zohledněny nebyly 

II.B Grafická část 
6. Koordinační výkres  měř. 1 :  5 000, 
7. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  měř. 1  : 5 000, 
8. Výkres širších vztahů měř. 1 :  50 000. 
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2.  Odůvodnění zpracované pořizovatelem ve smyslu ust. § 53 odst. 4 a 5 

stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů 

2.A.    Výsledek přezkoumání podle § 53 odst. 4 stavebního zákona ve znění pozdějších 
právních předpisů 

 
2.A.1 Výsledek přezkoumání souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a 

územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
 
2.A.1.1 Výsledek přezkoumání souladu s politikou územního rozvoje 

Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Kojetín s Politikou územního rozvoje České 
republiky ve znění pozdějších aktualizací je obsahem Územního plánu Kojetín části II. 
Odůvodnění územního plánu, II.A Textové části, kap. H. Vyhodnocení souladu Územního 
plánu Kojetín s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 

Pořizovatel po přezkoumání vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Kojetín s politikou 
územního rozvoje v platném znění konstatuje. že jsou ve vzájemném souladu.   

Soulad s politikou územního rozvoje byl potvrzen stanoviskem k návrhu Územního plánu 
Kojetín, které vydal Krajský úřad Olomouckého kraje dne 04.09.2017 pod čj.: KUOK 
87890/2017.  

 
2.A.1.2 Výsledek přezkoumání souladu s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem 

Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Kojetín se Zásadami územního rozvoje 
Olomouckého kraje ve znění pozdějších aktualizací je obsahem Územního plánu Kojetín 
části II. Odůvodnění územního plánu, II.A Textové části, kap. H. Vyhodnocení souladu 
Územního plánu Kojetín s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem. 

Pořizovatel po přezkoumání vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Kojetín se 
zásadami územního rozvoje v platném znění konstatuje. že jsou ve vzájemném souladu.   

Soulad s dokumentací vydanou krajem byl potvrzen stanoviskem k návrhu Územního plánu 
Kojetín, které vydal Krajský úřad Olomouckého kraje dne 04.09.2017 pod čj.: KUOK 
87890/2017. 

 
2.A.2  Výsledek přezkoumání vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, 

zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 
v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 

Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Kojetín s cíli a úkoly územního plánování, 
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a 
požadavky na ochranu nezastavěného území je obsahem Územního plánu Kojetín části II. 
Odůvodnění územního plánu, II.A Textové části, kapitoly I. Vyhodnocení souladu Územního 
plánu Kojetín s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného 
území. 

Pořizovatel po přezkoumání vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 
konstatuje, že tyto byly návrhem řešení beze zbytku naplněny, což současně potvrzuje i 
kladný výsledek projednání, když se ve všech směrech podařilo uvést do souladu soukromé 
zájmy se zájmy veřejnými.  

Územní plán Kojetín svým řešením vytváří nezbytné výchozí předpoklady pro udržitelný rozvoj 
území nastavením podmínek pro vyvážený vztah příznivého životní prostředí při současném 
přiměřeném hospodářském rozvoji. 
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2.A.3 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
předpisů 

Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Kojetín s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích předpisů je obsahem Územního plánu Kojetín části II. Odůvodnění územního 
plánu, II.A Textové části, kap. J. Vyhodnocení souladu Územního plánu Kojetín s požadavky 
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. 

Územní plán Kojetín je vypracován v souladu se stavebním zákonem ve znění pozdějších 
právních předpisů, přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Pořizovatel po provedeném přezkoumání vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu 
Kojetín s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, shledal, že sledovaná 
ustanovení stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů a jeho prováděcích 
vyhlášek ve znění pozdějších předpisů jsou navrhovaným řešením naplněna. 

 

2.A.4 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě 
s výsledkem řešení rozporů 

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů je obsahem Územního plánu 
Kojetín části II. Odůvodnění územního plánu, II.A Textové části, kap. K. 

Společné jednání o návrhu Územního plánu Kojetín se uskutečnilo dne 20.03.2014. V rámci 
společného jednání vydaly stanoviska: 

- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení ochrany 
životního prostředí a památkové péče; čj.: MMPr/023084/2014/STAV/ZP/Eh, 09.04.2014,  

- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení 
stavebního úřadu a životního prostředí: čj.: MMPr/023085/2014, 18.04.2014, 

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, čj.: KUOK 
37330/2014, 22.04.2014, 

- Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VIII: čj.:13217/ENV/14 
359/570/14, 14.03.2014; čj.: 24185/ENV/14 554/570/14, 14.04.2014, 

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství; čj.: KUOK 
21206/2014, 26.02.2014, 

- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR; zn.: MPO 9946/2014, 25.02.2014, 
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Územní pracoviště 

Přerov; čj.: KHSOC/03459/2014/PR/HOK, 18.04.2014, 
- Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj; čj.: 

SVS/2014/016946-M, 05.03.2014,  
- Státní pozemkový úřad, zn.: SPU 080791/2014, 24.02.2014; SPÚ 143950/2014, 

01.04.2014, 
- Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem: zn.: 42877/2014-

6440-OÚZ-OL MOCR 6262-2/2014-6440, 11.03.2014. 
Oprávněný investor: 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, zn.: 001022/111300/2014, 07.04.2014, 
- Správa železniční dopravní cesty, s. o.: zn.: 16247/2014-O26, 10.04.2014. 

Krajský úřad Olomouckého kraje, jako nadřízený orgán územního plánování, vydal 
stanovisko pod čj.: KUOK 51397/2014 ze dne 03.06.2014, kterým neodsouhlasil předložit 
návrh Územního plánu Kojetín k veřejnému projednání v řízení o územním plánu podle 
ustanovení § 52 stavebního zákona. Na základě stanoviska byl návrh územního plánu 
Kojetín dopracován a inzerované nedostatky – doplnění vazeb na obce Zlínského kraje a 
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úprava hranice plochy nadregionálního biocentra 104 Chropyňský luh – byly odstraněny, což 
bylo potvrzeno následně kladným stanoviskem nadřízeného orgánu územního plánování 
vydaným pod čj.: KUOK 87890/2017 ze dne 04.09.2017. 

Návrh Územního plánu Kojetín byl současně upraven v souladu s výsledkem vyhodnocení 
podaných stanovisek v části řešení územního systému ekologické stability, odpadového 
hospodářství, podmíněné přípustnosti ploch z hlediska ochrany veřejného zdraví, limitů využití 
území z hlediska obrany státu a v oblasti vodohospodářské. 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu bylo vydáno negativní stanovisko z důvodů 
neodůvodněných záborů velkého rozsahu (zastavitelné plochy nad 10 ha) na půdách se 
sledovanou třídou ochrany. Územně plánovací dokumentace byla ve smyslu stanoviska 
upravena a orgán ochrany zemědělského půdního fondu vydal nové stanovisko, kterým bylo 
navržené řešení osvědčeno jako dostatečně odůvodněné a současně přiměřené rozvojovým 
potřebám sídla.  

Obci Křenovice, která podala po termínu žádost (čj.: 83/2015/KR, 03.02.2015), aby na 
katastrálním území Kojetín byla vymezena plocha pro umístění čistírny odpadních vod pro 
obec Křenovice, s ohledem na závažnost problematiky zadavatel územně plánovací 
dokumentace vyhověl, a požadavek byl ještě zapracován do pokynů na dopracování návrhu 
územního plánu. 

Potřeba řešení rozporů podle ust. 51 stavebního zákona ve znění pozdějších právních 
předpisů nenastala.  

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Kojetín se uskutečnilo dne 18.03.2019. V rámci 
veřejného projednání vydaly stanoviska dotčené orgány: 
- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení ochrany 

životního prostředí a památkové péče (čj.: MMPr/024890/2019/STAV/ZP/Eh, 12.03.2019), 
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (čj.: KUOK 

32021/2019, 20.03.2019), 
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (čj.: KUOK 

20973/2019, 15.02.2019), 
- Ministerstvo průmyslu a obchodu (zn.: MPO/ 022273/2019, 12.02.2019), 
- Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj (čj.: 

SVS/2019/024634-M, 22.02.2019), 

oprávněný investor: 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR (zn.: 000383/11300/2019, 08.03.2019), 
- NET4GAS, s.r.o.  (zn.: 4064/18/OVP/Z, 10.05.2018). 

Návrh Územního plánu Kojetína byl upraven v souladu se stanovisky dotčených orgánů a 
požadavků oprávněných investorů.  

Sousední obce nevyužily možnosti podat připomínky. 

K návrhu Územního plánu Kojetína byly současně podány námitky vlastníků a staveb 
dotčených návrhem řešení, i město Kojetín uplatnilo připomínky k navrhovanému řešení. 

Návrhy rozhodnutí o podaných námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu Územního 
plánu Kojetína zpracované ve spolupráci pořizovatele a určeného zastupitele byly zaslány 
dotčeným orgánům ke stanovisku v souladu s ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona ve znění 
pozdějších předpisů. Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění stanoviska k návrhům 
rozhodnutí o námitkách a k návrhům na vyhodnocení připomínek. Tyto návrhy bylo možno po 
uplynutí stanovené lhůty pokládat dotčenými orgány za odsouhlasené. 

Na základě výsledku veřejného projednání zpracovat pořizovatel pokyny na úpravu návrhu 
Územního plánu Kojetína pro opakované veřejné projednání. Návrh Územního plánu Kojetína 
byl upraven v souladu s výsledkem vyhodnocení podaných stanovisek, s rozhodnutím o 
podaných námitkách a vyhodnocením připomínek. Provedenou úpravu posoudil pořizovatel 
jako podstatnou úpravu, proto nařídil opakované veřejné projednání návrhu územního plánu. 
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Podstatná úprava územního plánu vyvolala opakované veřejné projednání návrhu Územního 
plánu Kojetína, které se uskutečnilo dne 07.06.2021. 

Stanoviska uplatnily dotčené orgány zastoupeny v úřadech: 
- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení ochrany 

životního prostředí a památkové péče, čj.: MMPr/103519/2021, 28.05.2021, 
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 11.06.2021, 
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, čj.: KUOK 

45071/2021, 03.05.2021, 
- Ministerstvo průmyslu a obchodu, zn.: MPO 386720/2021, 05.05.2021, 
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, čj.: SBS 

16436/1/2021, 04.05.2021, 
- Ministerstvo vnitra, čj.: MV-20292-6/OSM-2019, 09.06.2021, 

oprávněný investor: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR (zn.: RSD-317084/2021-1, 04.06.2021, 
NET4GAS, s.r.o., zn.: 4697/21/OVP/Z, 25.05.2021. 

Námitku podal vlastník pozemků dotčených návrhem řešení. Podaná námitka byla 
posouzena jako nepřípustná, když ve smyslu ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona ve znění 
pozdějších předpisů je lze uplatnit pouze k částem řešení, které byly změněny od veřejného 
projednání. 

Sousední obce nevyužily možnosti podat připomínky.  

Návrhy rozhodnutí o podané námitce a vyhodnocení připomínek k návrhu Územního plánu 
Kojetína zpracované ve spolupráci pořizovatele a určeného zastupitele byly zaslány 
dotčeným orgánům ke stanovisku v souladu s ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona ve znění 
pozdějších předpisů. Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění stanoviska k návrhům 
rozhodnutí o námitkách a k návrhům na vyhodnocení připomínek. Tyto návrhy bylo možno po 
uplynutí stanovené lhůty pokládat dotčenými orgány za odsouhlasené. 

Návrh Územního plánu Kojetín byl v souladu s vyhodnocením připomínek upraven. Úpravy 
se týkaly části II. Odůvodnění územního plánu, limitů využití území, a vzhledem k tomu 
pořizovatel usoudil, že se nejedná o podstatnou úpravu územního plánu a druhé opakované 
veřejné projednání nenařídil. 
 
2.B  Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  

Stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a 
zemědělství, jako příslušného podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vydaným k návrhu Zadání 
územního plánu Kojetín pod čj.: KUOK 22604/2013, 04.03.2013), v souladu s ust. § 45i odst. 
1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních 
předpisů, bylo vyloučeno, že předložená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení 
s jinými koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

Současně z posouzení, které vydal dotčený orgán příslušný k posuzování vlivů na životní 
prostředí podle ust. § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 
znění pozdějších právních předpisů, přípisem pod čj.: KUOK 30423/2013 ze dne 26.03.2013 
vyplynulo, že návrh Územního plánu Kojetín není nezbytné a účelné komplexně posuzovat z 
hlediska vlivů na životní prostředí.  

Součástí návrhu Územního plánu Kojetín nebylo proto vypracování posouzení vlivů na 
udržitelný rozvoj území. 

Tentýž závěr byl učiněn výše uvedenými dotčenými orgány i k podstatné úpravě návrhu 
Územního plánu Kojetín. 
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2.C  Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

Součástí návrhu Územního plánu Kojetín nebylo vypracování posouzení vlivů na udržitelný 
rozvoj území, z čehož vyplývá, že nebylo potřeba vydání stanoviska krajského úřadu 
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
 
2.D  Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno 

Stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo k návrhu Územního plánu Kojetín 
vydáno, nebylo ho potřeba tudíž zohledňovat. 
 
2.E  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty je obsahem Územního plánu 
Kojetín části II. Odůvodnění územního plánu, II.A Textové části, kap. E. Komplexní 
zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty. 

 
2.F Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch 

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch je obsahem Územního plánu Kojetín části II. Odůvodnění územního 
plánu, II.A Textové části, kap. F. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a 
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 

 
3.    Náležitosti vyplývající ze správního řádu 
  
3.A Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
3.B Vyhodnocení připomínek   

1.  Věc: Námitka proti novému územnímu plánu města 
Kojetín 
Žadatel – vlastník 
Jméno: Nesrsta Antonín 
Adresa: Jana Peštuky 1320, 752 01 Kojetín 
Dotčené parcely 
Parcela číslo: 2847/1 
Patrcela číslo: 2846/2 
Katastrální území: Kojetín 
Obec: Kojetín, okres Přerov 
Odůvodnění 
Ve stávajícím územním plánu jsou výše psané parcely 
značeny jako zahrady. V novém návrhu územního plánu se 
z těchto parcel stává dopravní infrastruktura, což není. 
Tímto žádám, aby uvedené parcely byly zahrnuty do možnosti 
individuálního bydlení a bylo možné tam postavit např. rodinný 
domek. Zdroj pitné vody a elektřina je zde již zařízena. 
Přílohy: vytyčovací náčrt 
Seznam nemovitostí na LV 4872 – doložení vlastnictví 
V Kojetíně dne 19.3 2019 
 

 

Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění: Pozemky p. 
č. 2847/1 a 2846/2 byly 
vymezeny jako 
zastavitelná plocha Z13 
s využitím DS – plochy 
dopravní infrastruktury - 
silniční. Plocha byla 
vymezena pro výstavbu 
hromadných garáží 
v lokalitě Polní. Plocha 
byla vytipována pro toto 
využití jako nevhodná pro 
funkci bydlení vzhledem 
ke své poloze 
v bezprostřední blízkosti 
ploch DZ plochy dopravní 
infrastruktury – železniční. 
Vzhledem k tomu, že 
záměr není aktuální ani 
nezbytný, zastavitelná 
plocha bude zrušena a 
pozemky budou zařazeny 
do ploch bydlení, stav.  
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2. Námitka k návrhu Územního plánu Kojetín 
uplatněná podle ustanovení § 52 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 

I. Identifikační údaje 
Ing. Petra Mücková 
1404 Ztracená, 752 01 Kojetín 
datum narození: 25.09.1981 
II. Obsah námitky 

2.1Nesouhlasím s posunutím hranic zastavěného území 
obce Popůvky z původního stavu – Příloha 1 – územní plán 
stávající, kdy hranice prochází pozemkem 46/1 a v návrhu 
územního plánu je tento stejně tak i pozemek 44/11 již mimo 
zastavěné území obce (intravilán). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2.2 Dále žádám, aby na těchto pozemcích (44/11 a 46/1), 

bylo změněno využití ze ZS (plochy zeleně soukromé a 
vyhrazené) na SV (plochy smíšené obytné – venkovské). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Nesouhlasím se změnou využití pozemku 44/11 na 
plochu ZS (zeleň soukromá) a části pozemku na OS 
(plochy občanského vybavení – (tělovýchovná a 
sportovní zařízení). 

III. Odůvodnění námitky 
1. Dne 25.4.2012, jsem zakoupila pozemek 44/11 značený 

v katastru nemovitostí jako Koryto vodního toku a 
v územním plánu jako vodní plocha, a v roce 2017 byla 
provedena změna druhu pozemku na Ostatní plocha 
manipulační plocha. Tento pozemek spadá dle aktuálního a 
veřejně dostupného územního plánu do intravilánu obce. 
Následně jsme již s manželem dokoupili sousedící 
pozemek 46/1 (v katastru nemovitostí veden jako ovocný 
sad), který také dle platného územního plánu, částečně 
(zhruba polovinou zasahuje do intravilánu obce – viz. 
Příloha 1.). Z toho důvodu jsme uvažovali o možné 

 

 

 

 

 

 

Námitka se zamítá. 
Odůvodnění: hranice 
zastavěného území je 
vymezena v souladu s ust. 
§ 58 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění 
pozdějších právních 
předpisů. Vymezení 
hranice v Územním plánu 
sídelního útvaru Kojetín  je 
poplatné v té době 
platným předpisům a není 
přenositelné do nového 
územního plánu. 
Námitce se vyhovuje 
částečně. 
Odůvodnění: je uplatněno 
prověření možnosti 
vymezení nové 
zastavitelné plochy na 
pozemku p. č. 46/1 a 
44/11 v k. ú. Popůvky u 
Kojetína s využitím pro 
bydlení při respektování 
limitů využití území, tj. 
vymezení zastavitelné 
plochy bude respektovat 
aktivní zónu.  
Námitce se vyhovuje 
částečně. 
Odůvodnění: je uplatněno 
prověření možnosti 
vymezení nové 
zastavitelné plochy na 
pozemku p. č. 44/11 v k. ú. 
Popůvky u Kojetína 
s využitím pro bydlení, 
avšak s možností 
ponechání nezbytného 
přístupu na sousední 
plochy OS plochy 
občanského vybavení – 
sportovní a tělovýchovná 
zařízení. Přístup je zde 
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výstavbě na těchto pozemcích. Jedná se o proluku mezi 
stávající zástavbou. V blízkosti nebo na hranici pozemku 
jsou dostupné veškeré inženýrské sítě a příjezdová 
komunikace. Pozemkem 46/1 prochází zhruba v polovině 
aktivní povodňová zóna – Příloha 2, na kterou poukazuje 
textová část navrhovaného ÚP, jako důvod nezařazení 
pozemku jako plochu SV. Jelikož pozemky 44/11 a 46/1 
jsou dohromady široké cca 50m (měřeno od hranice 
pozemku), je zde dostatečný prostor (cca 25m na šířku 
obou pozemků), je zde dostatečný prostor (cca 25m na 
šířku obou pozemků) na umístění stavby tak aby stavba 
nezasahovala do aktivní povodňové zóny. 

2. Celý pozemek 44/11, dnes již ostatní plocha manipulační 
plocha, je v návrhu změněn ze stávajícího stavu (plocha 
vodní – W) na ZS a část tohoto pozemku je změněna na 
OS. U této části změněné na OS se jedná o proluku, kde je 
možno přes tento soukromý pozemek projít na hřiště. 
Jelikož se nejedná o jediný vstup na hřiště (existuje 1 pěší 
vchod na městském pozemku) a jeden vjezd i pro 
automobily (taktéž přes pozemky města) Příloha 3., 
nevidím důvod pro upřednostnění práva veřejného nad 
právem soukromým. V textové části navrhovaného ÚP je 
napsáno, že plochy OS v Popůvkách zůstávají beze změn, 
ale dle výkresové části tomu tak není. 

V. vymezení území dotčeného námitkou 
Katastrální území: Popůvky u Kojetína 725897 
Parcelní číslo. 44/11 
LV: 345 
Parcelní číslo: 46/1 
LV: 184 

VI.  údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva  
(jen v případě námitky) 
Katastrální území: Popůvky u Kojetína 725897 
Parcelní číslo. 44/11 
LV: 345 
Parcelní číslo: 46/1 
LV: 184 

 

historicky stabilizován. 

 

3. Mgr. Kateřina Poláková, Závodí 430, 752 01 Kojetín 
     Tomáš Janoušek, Družstevní 1301, 752 01 Kojetín  
      (20.03.2019) 
 
Jako vlastníci pozemků a stavby dotčené řešením ÚP 
podáváme společné námitky k návrhu územního plánu města 
Kojetína (podle § 22 odst. 3 SZ a § 37 odst. 2 SŘ). 
Nesouhlasíme se změnou využití současného stavu z „plochy 
výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba“ na plochu 
„bydlení v rodinných domech – městské a příměstské“ a 
„plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň“ a podáváme 
tímto společné námitky. 
Mgr. Kateřina Poláková, nar. 16.11.1979 v Olomouci, bytem 
Závodí 430, 75201 Kojetín a Tomáš Janoušek, nar. 21.2.1981 
v Přerově, bytem Družstevní 1301, 752 01 Kojetín IČ: 
73254118 
Odůvodnění: dotčené pozemky jsou v současném platném 
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územním plánu v režimu plochy výroby a skladování – drobná 
a řemeslná výroba. Tyto pozemky jsou užívány ve shodě 
s platným územním plánem. Na pozemcích se nacházejí firmy 
truhlářské dílny, autodílny, lakovny, je zde školka lesního 
porostu. Celý areál je uzavřený a oplocený, na který navazuje 
zemědělský subjekt Agroposu. V současné době vznikají na 
dotčeném území podnikatelské projekty, které rozšíří služby 
pro občany města a okolní obce. Pokud byste změnili způsob 
využití pozemku ze současného stavu „plochy výroby a 
skladování – drobná řemeslná výroba“ na plochu „bydlení 
v rodinných domech – městské a příměstské“ a „plochy 
občanského vybavení – hřbitovy“ a „plochy dopravní 
infrastruktury – silniční“ a „plochy veřejného prostranství – 
veřejná zeleň“, tyto projekty by se v budoucnu nemohli 
uskutečnit! Zároveň jsme vlastníky pozemků na většině tohoto 
rozsáhlého areálu (pozemky vedoucí již pod zahrádkářskou 
kolonií na severu až po areál Agroposu na jihu, které jsou 
v uzavřeném a oploceném areálu). Zároveň máme smlouvy 
s předkupním právem na všechny pozemky v tomto areálu. 
Zásadně byste zasáhli do práva vlastnického a znemožnili 
další rozvoj firem a vznik pracovních míst.  
3.1 Nesouhlasíme s OH Z26 – plochy občanského vybavení – 
hřbitovy, kde nám chcete blokovat v areálu cca 10.000 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Nesouhlasíme s BI Z27-1P5, BI Z27-2,BI  P11, kde stojí 
truhlářská dílna cca 1000m2, autolakovna a autoservis cca 
1000m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Námitce se vyhovuje 
částečně. 
Odůvodnění: uplatněn 
požadavek na prověření 
možnosti změny využití 
zastavitelné plochy Z26 
OH Plocha občanského 
vybavení – hřbitovy na 
zastavitelnou plochu pro 
funkci VD Plochy výroby a 
skladování – drobná a 
řemeslná výroba 
s výjimkou východní části 
navazující na stávající 
plochu OH Plocha 
občanského vybavení – 
hřbitovy pozemky (p. č. 
795/2, část 7249 a 827/1). 
Plocha bude vymezena 
v nezbytně nutném 
rozsahu pro případnou 
potřebu rozšíření hřbitova. 
Námitce se vyhovuje 
částečně. 
Odůvodnění: uplatněn 
požadavek na prověření 
možnosti změny využití 
zastavitelné plochy Z27-1, 
P5, Z27-2 a P11 na plochy 
VD Plochy výroby a 
skladování – drobná a 
řemeslná výroba, 
s výjimkou severní části 
plochy Z27-1 (pozemky p. 
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3.3 Nesouhlasíme s ZV Z3, kde máme rozpracovaný projekt 
na umístění kmenové pásové pily na výrobu stavebního řeziva 
včetně manipulační plochy. Pilu máme již zakoupenou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Nesouhlasíme s DS Z32 plochy dopravní infrastruktury – 
silniční. 
Navrhujeme, aby plochy využití byly v novém územním plánu 
označeny jako „plochy výroby a skladování – drobná a 
řemeslná výroba“. 
a) údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva 

v katastrálním území Kojetín 667897, kde je 100% 
vlastníkem Mgr. Kateřina Poláková na těchto pozemcích a 
stavby:  

st. 1799/10 zastavěná plocha a nádvoří 
st. 1799/14 zastavěná plocha a nádvoří 
795/2 ostatní plocha 
795/3 ostatní plocha 
795/5 ostatní plocha 
811/5 orná půda 
817/1 ostatní plocha 
817/2 trvalý travní porost 
817/3 ostatní plocha 
817/4 ostatní plocha 
817/11 ostatní plocha 
817/12 ostatní plocha 
817/21 trvalý travní porost 
817/25 trvalý travní porost 
827/1 orná půda 

č. 137/4 a 137/1). Záměr 
na vymezení ploch bydlení 
se ruší vyjma pásu v ploše 
Z27-1 podél ulice 
Vyškovská, proto lze 
námitce vyhovět v souladu 
s řešením využití ploch 
v širším kontextu území.  
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: uplatněn 
požadavek na prověření 
možnosti změny využití 
zastavitelné plochy Z31 
(uvedené očíslování 
plochy Z3 je zřejmá 
formální chyba) na plochy 
VD Plochy výroby a 
skladování – drobná a 
řemeslná výroba. 
Zastavitelná plocha Z31  
s využitím ZV Plochy 
veřejných prostranství – 
veřejná zeleň byla 
navržena v souvislosti se 
záměrem vymezení 
lokality pro bydlení. 
Vzhledem k tomu, že od 
záměru se ustupuje lze 
námitce vyhovět v souladu 
s řešením využití ploch 
v širším kontextu území. 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: uplatněn 
požadavek na prověření 
možnosti změny využití 
zastavitelné plochy Z32 – 
nové využití VD Plochy 
výroby a skladování – 
drobná a řemeslná výroba. 
Zastavitelná plocha Z32  
s využitím DS je 
vymezena jako parkoviště 
v lokalitě Křenovská. 
Vzhledem k tomu, že 
záměr není aktuální ani 
nezbytný, lze námitce 
vyhovět.  
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827/6 orná půda 
827/7 orná půda 
827/11 orná půda 
7247 ostatní plocha a spoluvlastníkem s 50-ti% podílem Mgr. 
Kateřina Poláková: p. č. st. 1799/10, st. 1799/11, st. 1799/12, 
st. 1799/13, st. 1799/14, st. 1799/15, st. 1799/17 
b) údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva 

v katastrálním území Kojetín 667897, kde je 100% 
vlastníkem Tomáš Janoušek na těchto pozemcích a stavby: 

st. 1798/3 zastavěná plocha, nádvoří 
st. 1799/15 zastavěná plocha, nádvoří 
817/13 ostatní plocha 
817/14 ostatní plocha 
817/15 ostatní plocha 
817/16 ostatní plocha 
817/17 ostatní plocha 
817/18 ostatní plocha 
817/26 trvalý travní porost 
817/27 trvalý travní porost 
827/12 orná půda 
827/13 orná půda 
827/14 orná půda 
a spoluvlastníkem s 50-ti% podílem Tomáš Janoušek: p. č. st. 
1799/10, st. 1799/11, st. 1799/12, st. 1799/13, st. 1799/14, st. 
1799/15, st. 1799/17 
Děkujeme za kladné vyřízení našich námitek a těšíme se na 
další spolupráci. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  BULL MEAT FOOD s.r.o. 
      (28.03.2019) 
 
Společnost Bull Meat Food s.r.o., IČ 27837009, se sídlem 
Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky, zastoupená 
jednatelem Jiřím Francsákem, jako vlastník pozemku parc. č. 
1140/29 v k.ú. Kojetín vznáší tímto námitku proti 
navrhovanému zařazení výše uvedené parcely do ploch VP 
(veřejné prostranství). Navrhujeme a jsme ochotni akceptovat 
řešení, kdy část této parcely, na které se nachází veřejná 
komunikace, by byla zařazena do ploch VP, zbylá část mezi 
touto komunikací a areálem naší společnosti, který se nachází 
na sousední parcele 1140/16 a dalších, aby byla zařazena do 
ploch VT (výroba a skladování), tedy do stejného druhu 
plochy, jako je zbytek areálu ve vlastnictví naší společnosti. 
Důvodem této námitky je především skutečnost, že naše 
společnost má na předmětné části parcely 1140/29 mezi 
areálem a komunikací v plánu vybudovat parkovací plochy pro 
své zaměstnance a stavebně upravit vjezd a vstup do areálu, 
což by na veřejném prostranství nebylo z hlediska dodržení 
regulativů přípustného využití možné. 
 

 

 

Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: uplatněn 
požadavek na prověření 
možnosti vymezení plochy 
VT Výroba a skladování 
v části pozemku 1140/29 
v k.ú. Kojetín pro možnost 
umístění parkoviště pro 
potřeby zaměstnanců 
areálu. 

 

 

                            

5. Jaroslav Uher, nar. 14.11.1992, Kroměřížská 117, 752 01 
Kojetín 
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(10.06.2021, podání potvrzeno14.06.2021) 
 

Po zhlédnutí návrhu dokumentace pro opakované veřejné 
projednání územního plánu Kojetín ze dne 7.6.2021 bohužel 
musím nesouhlasit s následující výstavbou: přes pozemek 
800/67 (Lešetín) vede velká křižovatka přes moji plánovanou 
zahradu, stanovisko s umístěním stavby již mám odsouhlasené. 
Dům mi tam vleze, ale bohužel nechci přijít o zahradu.. Nebude 
mi vadit, když mi přes pozemek půjde cesta, která by se 
posunula blíže ke kolejím, ale takto musím nesouhlasit.. Děkuji 
za shlédnutí a projednání. 
  

 
 
Námitka se zamítá. 
Odůvodnění: námitka se 
považuje za 
nepřípustnou. Ve smyslu 
ust. § 53 odst. 2 
stavebního zákona ve 
znění pozdějších právních 
předpisů se návrh  
územního plánu 
projednává v rozsahu 
úprav, které byly 
provedeny od veřejného 
projednání a námitky a 
připomínky se lze tudíž 
uplatnit pouze k částem 
řešení, které byly 
změněny od veřejného 
projednání. 
Navrhované řešení na 
pozemku p. č. 800/67 
nebylo předmětem 
úpravy. 

 

 

 

Město Kojetín, určený zastupitel, připomínky:  

(23.09.2019) 

Obr. č. 1 v přílohách. V tomto území požadujeme přidání plochy 
pro rodinné bydlení. Na obrázku je zaznačen rozsah, který jsme 
na uvedeném jednání stanovili cca 60 m délky. 

 

 

 

Opatření – připomínce 
se vyhovuje. 

Odůvodnění: je 
uplatněno prověření 
možnosti vymezení nové 
zastavitelné plochy pro 
bydlení v rozsahu dle 
grafické přílohy č. 1. 
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Obr. č. 2 v přílohách. Opět rozšíření rodinné zástavby. V této 
lokalitě je dle našeho názoru vhodné posunutí stávající plochy  
SV až na hranici ochranného pásma vysokého napětí a 
částečně do sousední plochy ZS, a tím zvětšení zastavitelné 
plochy. Zda bude řešeno plochou změny, nebo stavu 
necháváme na odborném posouzení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatření – připomínce 
se vyhovuje. 

Odůvodnění: je 
uplatněno prověření 
možnosti vymezení nové 
zastavitelné plochy pro 
bydlení v rozsahu dle 
grafické přílohy č. 2. 
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Obr. č. 3 v přílohách. Plocha OV, bývalý skaut. Zde je naším 
záměrem možnost případné výstavby rodinných domů, ale také 
občanského vybavení, konkrétně sportoviště. Dle dohody s Ing. 
arch. Salvetovou jsme došli k názoru, že bude nejvhodnější 
umístění plochy SX. Stejnou plochu žádáme umístit i na plochu 
vedlejšího sportoviště (OS), tzv. škvárovéhohřiště 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatření – připomínce 
se vyhovuje. 

Odůvodnění: je 
uplatněno prověření 
možnosti změnit 
navrhované využití plochy 
z OV Občanská 
vybavenost na plochu 
s rozdílným způsobem 
využití SX v rozsahu dle 
grafické přílohy č. 3. 
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Obr. č. 4 v přílohách. Opět rozšíření rodinné zástavby, a to 
v rozsahu orientačně dle snímku v příloze. V této lokalitě město 
počítá s dopracováním urbanistického návrhu, který bude řešit 
budoucí umístění pozemní komunikace tak, aby bylo dosaženo 
co nejefektivnějšího využití území (záměrem města je vést 
komunikaci v cca 2/3 nevětšího pozemku tak, aby bylo možné 
umísti domy po obou jeho stranách – v této variantě je počítáno 
s tím, že zahrady domů umístěných východně od komunikace 
nemusí být nezbytně v zastavitelné ploše). 

 

 

Obr. č. 5 a 5a v přílohách. Dle posledního návrhu ÚP byla 
předmětná lokalita navržena jako plocha přestavby -  Plochy 
bydlení (BI). Toto se nám nejeví, jako nejlepší řešení a proto 
navrhujeme ponechání plochy tak, jak je vedena ve stávajícím 
územním plánu, s drobnou úpravou rozlohy dle obr. č. 5a. 

 

 

Opatření – připomínce 
se vyhovuje. 

Odůvodnění: je 
uplatněno prověření 
možnosti vymezení nové 
zastavitelné plochy pro 
bydlení v rozsahu dle 
grafické přílohy č. 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatření – připomínce 
se vyhovuje. 

Odůvodnění: je uplatněn 
požadavek na úpravu 
navrhovaného řešení dle 
grafické přílohy č.5a. 
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Obr. č. 6 v přílohách. Plocha SM – dle přílohy (u komína), ulice 
Kroměřížská. Zde se v současné době nachází restaurace a k ní 
přilehlý tenisový kurt. Do budoucna je uvažována možnost 
výstavby minipivovaru. Dle dohody na jednání navrhujeme 
změnu přípustnosti v textové části tak, aby bylo možné 
uvedenou výrobu na tyto plochy umístit. 

 

Obr. č. 7, 7a v přílohách. Dle studie o protažení Baťova kanálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatření – připomínce 
se vyhovuje. 

Odůvodnění: je 
uplatněno prověření 
možnosti doplnění 
podmínek využití ploch 
SM Plochy smíšené 
obytné – městské dle 
grafické přílohy č. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Opatření – připomínce 
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by v místech plochy Z41 přicházelo do úvahy přístaviště pro 
lodě. V souladu s naší dohodou na již zmiňovaném ústním 
jednání navrhujeme uvést do přípustnosti stávající plochy OS 
možnost umístit stavbu uvedeného typu.  

 

 

 

Obr. č. 8, 8a, 8b v přílohách. V projektové dokumentaci pro 

se vyhovuje. 

Odůvodnění: je 
uplatněno prověření 
možnosti doplnění 
podmínek využití ploch 
OS  Plochy občanského 
vybavení - sportovní a 
tělovýchovná zařízení dle 
grafické přílohy č. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatření – připomínce 
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územní řízení vyhotovené v rámci přípravy realizace stavby 
druhé koleje trati Brno-Přerov, jsou mimo jiné řešeny způsoby 
křížení pozemních komunikací s železniční tratí. V západní části 
města (ul. Křenovská) je z těchto důvodů naprojektován obchvat 
města, a to z převážné části tak, aby jeho umístění odpovídalo 
koridoru dopravní infrastruktury (silniční). Pouze v místě sjezdu 
z obchvatu u železničního přejezdu, je toto řešení navrženo 
mimo uvedený koridor (viz obr. 8). Obdobná situace nastává 
v severní části města (obr. 8a). V obou těchto případech se jeví 
jako ideální rozšíření koridoru o cca 90 m západním směrem. 
Posledním problémovým místem je křížení železnice se silnicí 
II/436 Kojetín Chropyně (obr. 8b), jehož řešení opět neodpovídá 
záměru koridoru. Zde bychom navrhovali změnu trasy koridoru. 

 

 

se vyhovuje. 

Odůvodnění: je uplatněn 
požadavek na koordinaci 
navrhovaných záměrů 
obchvatu města a 
zdvojkolejnění trati Brno – 
Přerov. 
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1. Obr. č. 9a, 9b, 9c a 9d v přílohách. Omezení výstavby 
„pruhem“ zeleně v přední části pozemků. V rámci 
společného jednání byl městem předložen návrh na 
řešení urbanistické koncepce umisťování nových budov 
na území města. Ve vybraných částech by město uvítalo 
omezení v umísťování nových budov tím způsobem, aby 
došlo k odsazení přední strany domu od stávající hranice 
zástavby. Dle našeho názoru tohoto lze dosáhnout 
umístěním pruhu plochy soukromé zeleně (ZS) na takto 
vytypovaná místa. Konkrétně se jedná o ulice:  

a. Tyršova (na ploše SM) – v úseku od ulice SV. Čecha po 
ulici Havlíčkova, a to plochou o šíři cca 6 m od hranice 
chodníku (obr. č. 9a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opatření – připomínce 
se vyhovuje. 

Odůvodnění: je 
uplatněno prověření 
možnosti změnit 
navrhované využití plochy 
v lokalitách dle grafické 
přílohy 9a, 9b a 9c.na 
plochu s rozdílným 
způsobem využití ZS 
Plochy zeleně – 
soukromé a vyhrazené 
v šířce 6 m od hranice 
plochy PV Plochy 
veřejných prostranství 
resp. DS Plochy dopravní 
infrastruktury - silniční dle 
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b. Nově vzniklá ulice viz bod 1, a to plochou o šíři cca 6 m 
od hranice komunikace (obr. č. 9b). 

grafické přílohy 9a, 9b a 
9c. 
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c. Přerovská – v úseku dle obr. č 9, a to plochou o šíři cca 6 
m od hranice chodníku (obr. č. 9c). 
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d. Kroměřížská – v úseku od ulice Blanská po železniční 
přejezd, na levé straně ulice ve směru na Kroměříž, a to 
plochou o šíři cca 6 m od hranice chodníku (obr. č. 9c). 
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2. Obr. č. 10 v přílohách. Úprava plochy SV na ulici 
Blanská. Vzhledem ke skutečným poměrům v území 
považujeme za vhodné rozšíření plochy SV tak, aby byla 
zarovnána s okolními nemovitostmi, tedy zrušení 
stávajícího úzkého pruhu plochy PV jako přístupu mezi 
domy.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opatření – připomínce 
se vyhovuje. 

Odůvodnění: je 
uplatněno prověření 
možnosti nahradit 
vymezení plochy PV 
Plochy veřejných 
prostranství plochou SV  
Plochy smíšené obytné – 
venkovské. 
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3. Obr. č. 11 v přílohách. Změna části plochy VL v západní 
části města (areál bývalého Středního odborného 
učiliště) tak, aby bylo přípustné, po případné demolici 
objektu, umístění co největšího možného množství 
záměrů. Plocha VL je z hlediska podstaty pro město 
vyhovující, navrhujeme tedy případně pouze rozšíření 
přípustnosti záměrů v textové části. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Opatření – připomínce 
se vyhovuje. 

Odůvodnění: je 
uplatněno prověření 
možnosti rozšíření 
spektra podmínek využití 
u ploch VL Plochy výroby 
a skladování – lehký 
průmysl.  
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4. Obr. č. 12 v přílohách. V roce 2019 byl Městem 
Kojetínem na ploše Z39 vybudován kemp, jehož 
dopravní obslužnost je zajištěna pouze přístupovou 
cestou, či v ojedinělých případech přes areál koupaliště. 
Z důvodu možné budoucí nutnosti zajištění příjezdu do 
areálu kempu navrhujeme protažení plochy veřejných 
prostranství (PV), nebo navržení jiné plochy na niž je 
možno umístit pozemní komunikaci typu místní, či 
veřejně přístupné účelové komunikace až na zadní 
hranici této plochy s tím, že na úrovni plochy Z39 je 
požadovaná šířka veřejného prostranství cca 20 m (pro 
umístění parkoviště). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opatření – připomínce 
se vyhovuje. 

Odůvodnění: je 
uplatněno prověření 
možnosti vymezení 
zastavitelné plochy PV 
Plochy veřejných 
prostranství pro 
zastavitelnou plochu Z39, 
která umožní umístění 
parkoviště. 
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5. Obr. č. 13 v přílohách. Dle projednávaného návrhu 
územního plánu města jsou v jeho severní části (v 
blízkosti hranice katastrálního území Uhřičice) navrženy 
plochy přestavby Z7 a P1 – plochy smíšené obytné se 
specifickým využitím. Dle názoru města je takovéto 
využití území mimo zastavěnou část města nevhodné. Z 
tohoto důvodu navrhujeme ponechání předmětného 
území ve způsobu využití dle platného územního plánu 
Města Kojetína, tedy převážně plochy zahrad a sadů a 
zemědělské výroby a služeb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Opatření – připomínce 
se vyhovuje. 

Odůvodnění: je 
uplatněno prověření 
možnosti změny 
vymezení navržených 
ploch Z7 a P1 jako ploch 
SX Smíšených obytných - 
se specifickým využitím 
na plochy s rozdílným 
způsobem využití 
umožňující původní vyžití 
– pozemky sadů a zahrad 
zemědělskou výrobu a 
služby – viz příloha č. 13. 
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Obr. č. 14 v přílohách. Rozšíření rodinné zástavby namísto 
navrhovaných ploch zelně – soukromé a vyhrazené, a to 
v největším přípustném rozsahu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opatření – připomínce 
se vyhovuje. 

Odůvodnění: je 
uplatněno na úkor ploch 
ZS Plochy zeleně – 
soukromé a vyhrazené 
prověření možnosti 
rozšíření vymezení ploch 
BI Plochy bydlení – 
v rodinných domech – 
městské a příměstské. 
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Ve věci Vámi vypracovaného návrhu vyhodnocení výsledku 
veřejného projednání územního plánu Kojetín (dopis č.j. 
MMPr/1749/2019) sdělujeme, se způsoby řešení námitek a 
připomínek souhlasíme, pouze v případě námitek Kateřiny 
Polákové odkazujeme na bod č. 5 tohoto dopisu, jehož obsahem 
je nová podoba předmětného území. 

 
 

Město Kojetín, Ing. Leoš Ptáček, určený člen zastupitelstva  

(čj.: MK12960/2019-VŽPD/FI, 08.11.2019) 

Dopisem č.j. MK11157/2019-VŽPD/Fl ze dne 23.09.2019 jsem 
Vám, jako určený člen Zastupitelstva Města Kojetína pro územní 
plán předložil požadavky města na provedení změn v návrhu 
našeho územního plánu. V souvislosti s několika okolnostmi 
došlo vedení města k názoru, že je zapotřebí provést ještě další 
úpravu, která nebyla ve výše uvedeném dopise zahrnuta. Touto 
formou tedy doplňuji požadavky města na úpravu návrhu 
územního plánu o následující. Ze snímku, který je přílohou 
tohoto dopisu je zřejmé, že na jedné ze stran ulice Olomoucká je 
souvislá zástavba rodinných domů (BI) narušena plochou 
výrobní (VD), což nám nepřipadá z hlediska komfortu bydlení 
vhodné. Z tohoto důvodu navrhuji i tuto plochu (pro upřesnění se 
jedná o plochu VD nacházející se blíže k centru města – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Opatření – připomínce 
se vyhovuje. 

Odůvodnění: pořizovatel 
dopracoval návrh 
rozhodnutí o námitkách 
Kateřiny Polákové ve 
smyslu připomínky dle 
přílohy č. 5. 
 
 
 
Opatření – připomínce 
se vyhovuje. 

Odůvodnění: uplatněn 
požadavek na prověření 
možnosti rozšíření 
vymezení ploch BI Plochy 
bydlení – v rodinných 
domech – městské a 
příměstské i na stávající 
plochu s vymezením VD 
Plochy výrobní v ulici 
Olomoucká. 
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zvýrazněna modře) změnit na plochu BI a zajistit tak možnost 
rodinné zástavby po celé délce ulice. K výše uvedenému ještě 
doplňuji, že záměrem města je ponechat v této lokalitě možnost 
výstavby zejména rodinných domu, nicméně současně umožnit 
umístění budov služeb, obchodu a drobné výroby. Dle našeho 
názoru je tedy plocha BI vyhovující, pokud ovšem budete mít, na 
základě Vašich odborných znalostí jiný názor, uvítám konzultaci 
a nebráním se případné změně využití celé plochy.   

 

 

Město Kojetín, Ing. Leoš Ptáček, určený člen zastupitelstva 
(čj.: MK14017/2019-VŽPD/FI, 05.12.2019) 

Dopisem č.j. MK11157/2019-VŽPD/Fl ze dne 23.09.2019 jsem 
Vám, jako určený člen Zastupitelstva Města Kojetína pro územní 
plán předložil požadavky města na provedení změn v návrhu 
našeho územního plánu. V souvislosti s několika okolnostmi 
došlo vedení města k názoru, že je zapotřebí provést ještě další 
úpravu, která nebyla ve výše uvedeném dopise zahrnuta. Touto 
formou tedy doplňuji požadavky města na úpravu návrhu 
územního plánu o následující. Na snímku, který je přílohou 
tohoto dopisu je naznačena část pozemku, která bude v nejbližší 
době  předmětem převodu z vlastnictví města do vlastnictví 
soukromé osoby. Tímto převodem dojde k situaci, že již nebude 
dále nezbytné vést v územním plánu tuto část pozemku jako 
veřejné prostranství (PV), dokonce bude dle našeho názoru i 
vhodnější sjednotit tuto část s okolním způsobem využití. Na 
základě výše uvedeného Vás tedy žádám o provedení změny 
návrhu územního plánu, a to změnu uvedené části pozemku (v 
rozsahu dle přílohy) na plochu se způsobem využití „plochy 
smíšené obytné – v centrech měst“ (SC). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opatření – připomínce 
se vyhovuje. 
Odůvodnění: uplatněn 
požadavek na prověření 
možnosti změny využití 
plochy PV Plochy 
veřejných prostranství na 
plochy SC Plochy 
smíšené obytné – 
v centrech měst a 
přičlenit ji ke stávajícímu 
bloku ploch s tímto 
využitím. 
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Město Kojetín, Ing. Leoš Ptáček, určený člen zastupitelstva  
(čj.: MK14920/2020-VŽPD/FI, 12.05.2020) 

Dopisem č.j. MK11157/2019-VŽPD/Fl ze dne 23.09.2019 jsem 
Vám, jako určený člen Zastupitelstva Města Kojetína pro územní 
plán předložil požadavky města na provedení změn v návrhu 
našeho územního plánu. V souvislosti s několika okolnostmi 
došlo vedení města k názoru, že je zapotřebí provést ještě další 
úpravu, která nebyla ve výše uvedeném dopise zahrnuta. Touto 
formou tedy doplňuji požadavky města na úpravu návrhu 
územního plánu o následující. Součástí výše uvedeného dopisu 
byl mimo jiné Vašemu úřadu předložen návrh na rozšíření 
obytné zástavby v severní části Kojetína, a to v rozsahu dle 
snímku v příloze (obr. č. 2). Město si současně nechalo 
zpracovat územní studii, která již velmi konkrétně řeší využití 
celého území včetně budoucího umístění rodinných domů. 
Z této studie ovšem vyplívá, že původně navrhované rozšíření 
plochy ještě částečně rozšířit, a to v rozsahu dle přílohy (obr. č. 
2a). V souladu s výše uvedeným dále navrhujeme zapracování 
zmíněné územní studie do územního plánu co nejširším 
možném rozsahu tak, aby byl budoucí rozvoj předmětné lokality 
regulován a byl takto vytvořen podklad pro rozhodování v území 
(viz příloha). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opatření – připomínce 
se vyhovuje. 

Odůvodnění: uplatněn 
požadavek na prověření 
vymezení nové 
zastavitelné plochy pro 
bydlení navazující na 
stávající plochu SV 
Plochy smíšené obytné – 
venkovské (rozšíření 
o část plochy ZS Plochy 
zeleně – soukromé a 
vyhrazené plochy NZ 
Plochy zemědělské) viz 
grafická část v příloze. 
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Dále navrhujeme vypuštění urbanistické studie pro území 
„Lešetín“ (mezi ulicemi Chytilova a Dvořákova) z návrhu 
územního plánu, neboť vzhledem k vlastnickým poměrům je 
koncepce ve studii navržená nerealizovatelná a tudíž spíše na 
překážku, než na pomoc budoucí výstavbě. Pro uvedené území 
navrhujeme ponechat využití plochami návrhovými pro rodinnou 
zástavbu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opatření – připomínce 
se vyhovuje. 
Odůvodnění: uplatněn 
požadavek na prověření 
možnosti zrušit 
podrobnost řešení 
(členění plochy návrhem 
veřejných prostranství) v 
lokalitě Lešetín, a tuto 
ponechat jako jednu 
celistvou zastavitelnou 
plochu s využitím pro 
bydlení. 
 

 

26. NET4GAS, s.r.o. 
                (zn.: 4064/18/OVP/Z, 10.05.2018) 
 
Dotčené sítě v obci Kojetín: Elektropřípojka, stanice katodové 
ochrany Bezměrov, anodové uzemnění a příslušné kabelové 
rozvody,  stanice katodové ochrany račová, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody,  kabel protierozní ochrany, VTL 
plynovod nad 40 barů DN 500, VTL plynovod nad 40 barů DN 
700, optický kabel. Na základě Vašeho Oznámení o konání 
veřejného projednání návrhu územního plánu Kojetín č.j. 
MMPr/022273/2019 ze dne 25.1.2019 Vám sdělujeme 
následující:  
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu 
stávajících a plánovaných inženýrských sítí ve správě 
NET4GAS, s.r.o.                                                                                                                                                                                                             
2. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona 
je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo 
na 4 m a bezpečnostní pásmo na 150 m pro DN 500 a pro DN 
700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. 
Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bez opatření. 
 
 

Připomínce se vyhovuje.  
Odůvodnění: navrhované 
opatření: uplatněn 
požadavek na opravu 
limitů využití území. 
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ochranné pásmo anodového uzemnění a příslušných 
kabelových rozvodů 1 m, dle TPG 920 25 je ochranná 
vzdálenost anodového uzemnění 100 m na obě strany. 
Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je  
ochranné pásmo kabelů telekomunikačního vedení 1 m od 
půdorysu kabelu na obě strany. Ochranné pásmo 
elektropřípojky je 4 m. 
 
 
 
3. Potvrzujeme náš záměr liniové stavby trasy „VTL plynovod  
DN 700 PN 63 Kralice - Příbor“ (PS 102 Bezměrov). Linie trasy 
připravovaného plynovodu je v přiložené situaci vyznačena 
čárkovanou čarou hnědé barvy.  
4. Záměr liniové stavby je součástí návrhu aktualizace Politiky 
územního rozvoje České republiky, část Koridory a plochy 
technické infrastruktury – plynárenství. Záměr byl předán 
Krajskému úřadu – Olomoucký kraj, příslušnému odboru 
územního plánování a stavebního řádu, ke zpracování do 
Zásad územního rozvoje, kde se nyní nachází ve stavu 
zapracovaném do aktuální dokumentace. 
5. 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) bude 4 m na obě strany od 
půdorysu plynovodu, bezpečnostní pásmo bude široké 110 m 
na obě strany od plynovodu.  
6. Dále potvrzujeme náš záměr liniové stavby trasy „Morávia – 
VTL plynovod Tvrdonice – Libhošť“. Linie trasy připravovaného 
plynovodu je v přiložené situaci vyznačena čárkovanou čarou 
hnědé barvy. 
7. Záměr liniové stavby je součástí návrhu aktualizace Politiky 
územního rozvoje České republiky, část Koridory a plochy 
technické infrastruktury – plynárenství. Záměr byl předán 
Krajskému úřadu – Olomoucký kraj, příslušnému odboru 
územního plánování a stavebního řádu, ke zpracování do 
Zásad územního rozvoje, kde se nyní nachází ve stavu 
zapracovaném do aktuální dokumentace. 
8. 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 bude široké 160 m 
na obě strany od plynovodu. 
9. Na WEB portálu http:/portál.geostore.cz/uap/ jsou pro 
pořizovatele územně analytických podkladů k dispozici aktuální 
údaje o území. V případě, že potřebujete nové přístupové 
údaje, zažádejte si o ně na adrese: data@net4gas.cz.Data na 
webovém portále jsou vždy aktuální. Pasport č. 1 (údaje o 
území) se stahuje společně s daty. Stažením dat pořizovatel 
ÚAP bere na vědomí, že data použije výhradně pro potřeby 
ÚAP a při zapracování těchto dat do návrhu nové úplné 
aktualizace územně analytických podkladů nedojde k jejich 

Požadavek vyhodnotil 
pořizovatel jako 
připomínku, neboť se 
jedná o opravu údajů 
týkajících se limitů využití 
území, které jsou součástí 
části II. Odůvodnění 
územního plánu bez 
projevu do výrokové části 
územního plánu. 
Bez opatření – je řešeno 
v textové i grafické části 
návrhu územního plánu.  
 
Bez opatření.  
 
 
 
 
 
 
Bez opatření. 
 
 
 
 
 
 
Bez opatření – je řešeno 
v textové i grafické části 
návrhu územního plánu.  
 
Bez opatření. 
 
 
 
 
 
 
Bez opatření. 
 
 
 
 
 
 
Bez opatření – 
problematika ÚAP. 
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změně.  
10. S vymezením koridorů TK1 a TK2 pro výše uvedené VTL 
plynovody nad 40 barů v celkové šíři 400 m souhlasíme. 
11. Umístění staveb v bezpečnostním pásmu plynových 
zařízení je dle § 69 zákona č. 458/2000 Sb., energetický 
zákon, v platném znění, podmíněno předchozím vydáním 
písemného souhlasu provozovatele. Každý zásah do 
ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán 
s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 
12. Upozorňujeme na stanice katodové ochrany Bezměrov a 
Račová anodové uzemnění a příslušné zemní kabelové 
rozvody. Upozorňujeme na možnou korozi železobetonových 
zařízení uložených v zemi v blízkosti anodového uzemnění, 
ochranná vzdálenost dle TPG 920 25 činí až 100 metrů. 
Každou stavbu v ochranné vzdálenosti anodového uzemnění 
požadujeme projednat s naší společností. 
13. Upozorňujeme, že v textové části „Odůvodnění“ v kapitole 
Zásobování plynem je chybně uveden naší společnosti – a.s. 
RWE – Transgas Praha, správný název je NET4GAS, s.r.o. 
Dále zde nejsou správně uvedeny stanice katodové ochrany 
(SKAO) Kojetín a Račová vč. Anodového uzemnění a 
kabelových rozvodů, tyto patří k naším stávajícím plynovodům. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na str. 166 v kapitole K jsou uvedena bezpečnostní pásma 
následovně: „bezpečnostní pásma VTL plynovodů s tlakem 
nad 40 barů 160/120/80 m od povrchu potrubí (nad DN 
500/nad DN 100 do DN 500 včetně/ do DN 100 včetně)“ a 
bezpečnostní pásma VTL plynovodu 200/150/100 m od 
povrchu potrubí (pro DN nad 500/nad DN 300 do DN 500 
včetně/do DN 100 včetně).“Tato interpretace je chybná. 
Zkratka VVTL se již nepoužívá, aktuální platný název je VTL 
plynovod s tlakem nad 40 barů. Pásma, která jsou uvedena 
v první větě (160/120/80 m) se týkají plynovodů, které byly 
postaveny od 5.7.2009 do 31.12.2015. Pásma uvedená 
v druhé větě (200/150/100 m) se týkají našich plynovodů, 
protože jsou stanovena pro plynovody postavené do 4.7.2000. 
Různá bezpečnostní pásma řeší Přechodná ustanovení 
zavedena zákonem č. 131/2015 Sb. Čl. II – odst. 1 „Ochranná 
a bezpečnostní ochranná pásma plynových zařízení stanovená 
podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona, a předchozí písemné souhlasy 
se zařízením stavby v těchto pásmech zůstávají zachovány i 
po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.“ Pro jasnější přehled o 
bezpečnostních pásmech přikládáme k tomuto sdělení přílohu. 
V situačním výkresu, který je přílohou tohoto dopisu, se 
nacházejí plynárenská zařízení provozovaná společností 
NET4GAS, s.r.o. 
Upozorňujeme, že na daném území se mohou nacházet 

 
Bez opatření. 
 
Bez opatření – týká se 
následných řízení. 
 
 
 
 
Bez opatření – týká se 
následných řízení. 
 
 
 
 
 
Připomínce se vyhovuje. 
Odůvodnění: navrhované 
opatření: uplatněn 
požadavek na doplnění. 
Požadavek vyhodnotil 
pořizovatel jako 
připomínku, neboť se 
jedná o opravu údajů 
týkajících se limitů využití 
území, které jsou součástí 
části II. Odůvodnění 
územního plánu bez 
projevu do výrokové části 
územního plánu. 
Připomínce se vyhovuje 
Odůvodnění: navrhované 
opatření: uplatněn 
požadavek na opravu. 
Požadavek vyhodnotil 
pořizovatel jako 
připomínku, neboť se 
jedná o opravu údajů 
týkajících se limitů využití 
území, které jsou součástí 
části II. Odůvodnění 
územního plánu bez 
projevu do výrokové části 
územního plánu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bez opatření – návrh 
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plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců a zařízení 
nefunkční/neprovozovaná. 
 

Územního plánu Kojetín je 
projednáván v souladu se 
stavebním zákonem. 
 

 

 

NET4GAS, s.r.o. 
(zn.: 4697/21/OVP/Z, 25.05.2021) 
 
Dotčené sítě:  
Elektropřípojka  
stanice katodové ochrany Bezměrov, anodové uzemnění a 
příslušné kabelové rozvody  
stanice katodové ochrany Račová, anodové uzemnění a 
příslušné kabelové rozvody  
kabel protikorozní ochrany  
Úsek plynovodu, VVTL, 1000 mm, plán  
VTL plynovod nad 40 barů DN 500  
VTL plynovod nad 40 barů DN 700  
Plynárenská telekomunikační zařízení:  
Optický kabel 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu 
stávajících a plánovaných inženýrských sítí ve správě 
NET4GAS, s.r.o.  
2. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona 
je pro uvedený stávající plynovod stanoveno ochranné pásmo 
na 4 m a bezpečnostní pásmo pro DN 700 na 200 m a pro DN 
500 na 150 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na 
obě strany.  
 
 
 
 
 
 
 
Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je 
ochranné pásmo anodového uzemnění a příslušných 
kabelových rozvodů 1 m, dle TPG 920 25 je ochranná 
vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je 
pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m 
kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bez opatření – 
informativní sdělení. 
 
Bez opatření – je 
obsahem návrhu 
Územního plánu Kojetín, 
kap. K. Vyhodnocení 
souladu Územního plánu 
Kojetín s požadavky 
zvláštních právních 
předpisů a stanovisky 
dotčených orgánů podle 
zvláštních právních 
předpisů, popřípadě s 
výsledkem řešení rozporů. 
Připomínce se vyhovuje. 
Odůvodnění: navrhované 
opatření – uplatněn 
požadavek na doplnění. 
Požadavek vyhodnotil 
pořizovatel jako 
připomínku, neboť se 
jedná o opravu údajů 
týkajících se limitů využití 
území, které jsou součástí 
části II. Odůvodnění 
územního plánu bez 
projevu do výrokové části 
územního plánu. 
Připomínce se vyhovuje. 
Odůvodnění: navrhované 
opatření – uplatněn 
požadavek na doplnění. 
Požadavek vyhodnotil 
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Ochranné pásmo elektropřípojky je 4 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Na WEB portálu http://portal.geostore.cz/uap/ jsou pro 
pořizovatele územně analytických podkladů k dispozici aktuální 
údaje o území. V případě, že potřebujete nové přístupové 
údaje, zažádejte si o ně na adrese: data@net4gas.cz. Data na 
webovém portále jsou vždy aktuální. Pasport č.1 (údaje o 
území) se stahuje společně s daty. Stažením dat pořizovatel 
ÚAP bere na vědomí, že data použije výhradně pro potřeby 
ÚAP a při zapracování těchto dat do návrhu nové úplné 
aktualizace územně analytických podkladů nedojde k jejich 
změně.  
4. Potvrzujeme náš záměr liniové stavby trasy "Moravia - VTL 
plynovod Tvrdonice - Libhošť". Linie trasy připravovaného 
plynovodu je v přiložené situaci vyznačena čárkovanou čarou 
hnědé barvy. Veškeré stavební činnosti v místech stavby musí 
být koordinovány.  
5. Pro vaši informaci uvádíme, že ochranné pásmo tohoto 
plynového zařízení (dle zákona č. 458/2000 Sb. - energetický 
zákon) bude 4 m na obě strany od půdorysu plynovodu, 
bezpečnostní pásmo bude široké 160 m na obě strany od 
plynovodu.  

 

 

 

 

 

 

 

6. S vymezením koridoru TK1 pro výše zmíněný plánovaný 
VTL plynovod nad 40 barů v celkové šíři 400 m souhlasíme.  

7. Do dalšího zpracování koordinačního výkresu požadujeme 

pořizovatel jako 
připomínku, neboť se 
jedná o opravu údajů 
týkajících se limitů využití 
území, které jsou součástí 
části II. Odůvodnění 
územního plánu bez 
projevu do výrokové části 
územního plánu. 
Připomínce se vyhovuje. 
Odůvodnění: navrhované 
opatření – uplatněn 
požadavek na doplnění. 
Požadavek vyhodnotil 
pořizovatel jako 
připomínku, neboť se 
jedná o opravu údajů 
týkajících se limitů využití 
území, které jsou součástí 
části II. Odůvodnění 
územního plánu bez 
projevu do výrokové části 
územního plánu. 
Bez opatření – 
problematika ÚAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bez opatření – je 
obsahem návrhu 
Územního plánu Kojetín.  
 
 
Připomínce se vyhovuje. 
Odůvodnění: navrhované 
opatření – uplatněn 
požadavek na doplnění. 
Požadavek vyhodnotil 
pořizovatel jako 
připomínku, neboť se 
jedná o opravu údajů 
týkajících se limitů využití 
území, které jsou součástí 
části II. Odůvodnění 
územního plánu bez 
projevu do výrokové části 
územního plánu. 
Bez opatření. 
 
Připomínce se vyhovuje. 
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zakreslit všechna plynárenská zařízení ve správě NET4GAS, 
s.r.o., včetně stanic katodové ochrany Bezměrov a Račová a 
elektropřípojek, také je pojmenovat v legendě. Požadujeme 
zakreslit jejich ochranná a bezpečnostní pásma.  

 

 

 

 

 

 

 

8. Upozorňujeme, že koridory DK2, DK4 a DV, plocha pro 
cyklostezku Z63 a plochy nadregionálních biokoridorů K17, 
K18, K65 a K69 zasahují do bezpečnostního pásma 
plynárenských zařízení společnosti NET4GAS, s.r.o. 9. 
Umístění staveb v bezpečnostním pásmu plynových zařízení je 
dle § 69 zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném 
znění, podmíněno předchozím vydáním písemného souhlasu 
provozovatele. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou 
plánovanou akci jednotlivě. 10. Umístit stavby v 
bezpečnostním pásmu plynových zařízení, lze pouze po 
předchozím písemném souhlasu provozovatele a pouze pokud 
to technické a bezpečnostní podmínky umožňují. 11. Nad 
plynovody musí zůstat volný neosázený pruh šířky min. 5 m na 
obě strany od půdorysu plynovodů. Neosázený pruh nesmí být 
využíván jako cesta pro mechanizmy s celkovou hmotností nad 
3,5 t. Pojezdy a přejezdy mechanizmů jsou možné pouze přes 
zpevněné plochy.  
V zájmovém území, které je přílohou tohoto stanoviska, se 
nacházejí plynárenská zařízení provozovaná společností 
NET4GAS, s.r.o. Upozorňujeme, že na daném území se 
mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či 
správců a zařízení nefunkční/neprovozovaná. 
Připomínky: K návrhu Územního plánu Kojetín máme 
následující připomínku, která je uplatňována v rámci § 50 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů: 
Upozorňujeme, že koridory DK2, DK4 a DV, plocha pro 
cyklostezku Z63 a plochy nadregionálních biokoridorů K17, 
K18, K65 a K69 zasahují do bezpečnostního pásma 
inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Umístění staveb v 
bezpečnostním pásmu plynových zařízení je dle § 69 zákona 
č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, 
podmíněno předchozím vydáním písemného souhlasu 
provozovatele. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou 
plánovanou akci jednotlivě. V této souvislosti požadujeme do 
textové části návrhu Územního plánu Kojetín ke zmiňovaným 
plochám uvést: „Respektovat bezpečnostní pásmo VTL 
plynovodu nad 40 barů. Umístění staveb v bezpečnostním 
pásmu plynových zařízení je podmíněno předchozím vydáním 
písemného souhlasu provozovatele těchto zařízení.“ 
Odůvodnění připomínek: Jedná se o požadavek vyplývající z 

Odůvodnění: navrhované 
opatření – uplatněn 
požadavek na doplnění. 
Požadavek vyhodnotil 
pořizovatel jako 
připomínku, neboť se 
jedná o opravu údajů 
týkajících se limitů využití 
území, které jsou součástí 
části II. Odůvodnění 
územního plánu bez 
projevu do výrokové části 
územního plánu. 
Připomínce se 
nevyhovuje. 
Odůvodnění: týká se 
následných řízení. 
Požadavek vyplývá 
z jiných právních předpisů 
a není potřeba ho 
duplicitně uvádět 
v územním plánu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bez opatření – procesní 
záležitost,  návrh 
Územního plánu Kojetín je 
projednáván v souladu se 
stavebním zákonem. 
Připomínce se 
nevyhovuje. 
Odůvodnění: Požadavek 
na projednání jednotlivých 
záměrů zasahujících do 
bezpečnostního pásma 
VTL plynovodu nad 40 
barů se týká následných 
řízení. Požadavek vyplývá 
z jiných právních předpisů 
a není potřeba ho 
duplicitně uvádět 
v územním plánu. 
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platné legislativy. Bezpečnostní pásma jsou určena k 
zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových 
zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku 
osob. Umístění staveb v bezpečnostním pásmu je dle §69 
zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, 
podmíněno předchozím vydáním písemného souhlasu 
provozovatele. 
 

 

                                        
 P o u č e n í 

 

Proti Územnímu plánu Kojetín vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek (ust. § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších právních předpisů). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v. r.                                                                           Miloslav Oulehla v. r. 
     starosta obce                                                                                   místostarosta obce 


