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sdělení k podnětu k v.íkonu dozoru ve věc €ch územního plánování a stavebního řádu vé smys|L' 5 171
zákona č. 183/2006 sb., o územním p|ánování e stavebním řádu

Vážená paní Trněná,

Krajský úřad l ihomoravského kral 'e, odbor územniho p|ánování a stavebního řádu (dá|e jen ,,kíÚ' ') obdrŽeI
dne 10'09'2013 Váš přípis nazvaný ,,podnět k Výkonu dozorU ve Věcech územního p|ánování a stavebního
řádu Ve smys|u s 171 zákona č' 183/2006 sb', o územníÍn p|ánování a stavebnÍm řádu.,. V přípise 5e
obracíte na KrÚ s podnětem k Výkonu státního dozoru Ve srnys|u s 171 odst. 1 a 3 zákona č' 183/2006 sb',
o územním p]ánování a stavebním řádu, Ve znění pozdějších předpisů (stavebnÍ zákon) Ve Věcj usnesení
přijatého městem Š|apanice na jednání zastupitelstva města č' 13 dne 12.06'2013' KrÚ, přís|Ušný Ve 5myslu
s 126 odst' 1zákona č' 128/2000 5b', o obcích, Ve znění pozdějších předpisů, ke kontro|e výkonu
přenesené působnosti, VyzvaI pořizovate|e Územního p|ánu (ÚP) Šlapanice _ Městský úřad Š|apanice,
odbor Výstavby, kpřed|ožení dok|adů o poiizovani UP š|apěnice a kpied|oŽenj Vyjádření pořizovate|e
k dané prob|ematÍce. Po prostudoVání před|ožených dok|adů a Vyjádření KrÚ konstatuje nás|edující;

V podnětu uvádíte, že usnesení se týká procesu pořizování ÚP Š|apanice, který je od počátku zatížen
dohodou o spolLlpráci uzavřenou mezi rněstem a společností cTP |nvest, která má Vést k Vybudování
průmys|oVé zóny na území města. Dá|e uVádíte, že město přistoupi|o k při jetí usneseni V reakci na
rozsáh|ou nove|u stavebního zákona (zákonem č. 350/z0Iz sb.), která pod|e novelizovaného znění s 43
odst' 1 umožňuje zahrnout do územního p|ánu zá|ežitosti nadmístního Významu, které nejsou řešeny
V zásadách úzernního rozvoie'

Zastupite|stvo města Š]apanice při ja]o na jednání2astupiteIstva města č' 13 dne 12'06.2013 jako bod číslo
24 nás|edující usnesení:
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1. zM na zák|adě záVazku města vyp|ývajícího z usnesení ZM Š|apanice ze dne 16'06.2010

a |e8islativní změnY stavebního zákona ukončuje pÍojednání konceptu územního plánU s|apanice.

2. zM uk|ádá pořizovateIi neprodIeně zehájit práce na zprácování návrhu územního p|ánu ve smys|u

noveIizovaných ustanovení stavebního zákona se zohledněním závazku Vypl'ívajícího z u5nesení

ZM Š|apanice ze dne 16'06.2o1o, to je prověřit možnosti Vymezení plochy pro průmys|

a sk|adování v rozsahu ohraničeném z,i ihL] letištěm a ze seveÍu železniční drahou.

DIe bodu l|, Vašeho podnětu jste toho názoru, že citované usnesení uk|ádá pořizovatel i územního plánu

postupovat způsobem, ktený je v rozporu s přechodnými ustanoveními obsaženými V nove|e stavebního

zákona (odst.6 přechodných ustanovení). Dte bodu I||. Vašeho podnětu absence Zásad územního rozvoje

Jihomoravského kraje (zÚR JMK) zpochybňuje aplikovate|nost nove|izovaného znění E 43 odst. 1

stavebního zákona. Proto dIe bodu lV. ve svět|e V,ýše uvedených skutečností navrhujete, aby KíÚ Ve smy5|u

5 171 odst' 3 stavebního zákona vYzvaI město Š|apanice ke zjednání nápraw'

KrÚ přistoupi| nejdříve k Vyhodnocení podnětu uvedeného v bodě ||l. podání' K ustanovení 5 43 odst. 1

stavebního zákona, které stanoví, že ,,zótežitosti nadmíítního \r'ýznomu, lďeré nejsou řešeny v zósadách

územního rozvoje, mohou být součóstí územního plónu, pokud to krojský úřod ve stonovisku podle s 50

odst. 7 z důvodu význomných negativních vlivů přesdhujících hronice obce nevylouč|, Uvádíte, Že se zjevné

vztahuje na situaci, kdy ZÚR,isou vydány, a|e neobsahují u.čitou konkrétní zá|ežitost nadmístního

v,Íznamu, nelze jej tedy altomaticky vztahovat na situaci, kdy zÚR neexistují. Důvodová zpráVa k zákonu

č.35o/2o12 sb. k ustanovení $ 43 odst. 1 uvád| Bez novely stavebního zókono je řešení problémů

nadmístního význomu ''' velrni čosově o procesně nóročné. Nejprve je Íómec pro řešení nodmístních záměrú

nebo pÍob!émú nutné upíovit okuolizocí zósod územního rozvoje, no jejím záklddě změnit územní plóny

dotčených obcí d tepNe v soulodu s nimi je pok možné zdhójit přÍpravu pro územní řízení' Novelo tento

neodůvodněně složitý procesni postup odstroňuje tím, že umožňuje obcím řešit v územním plónu zá]ežitosti

nadmístního význomu ''' Podmínkou tdkoýého postupu je, že krojský úřad neý"lloučí ve svém sionovisku

k územnímu plónu, že uvedené zóležitosti nadmístního |rýznomu mohou být součóstí územního plónu.,,

z důvodové zprávy je zřejmé, že d|e novelizovaného ustanovení stavebního zákona lze řešit záležitosti

nadmístního v'Íznamu přímo v územních p|ánech a nečekat, až projdou zdlouhavou procedurou pořizování

ZÚR' V Iegislativě ani V důVodové zprávě není zmínka o tom, že v případě neexistence zUR není možno toto

ustanoveníap|ikovat' stejným způsobem se vyjádři lo i Ministerswo pro místní rozvoj čR (MMR čR), když

V dopise ze dne 1o.o5.2o13 adresovaném Magistrátu města Brna (jehož obsah se dotýka| možnosti

pokračování V pořizování Územního p|ánu města Brna) uvedIo: ,,s oDledem nd to, že zUR JMK byly soudem

zÍušeny, je nutné ustanovení 5 43 odst. 1 stovebního zókona, platného od 01'01'2013, chópat tak, že nový

ÚPmB může obsohovot zótežitosti nodmístního význomu a že všechny záležitosti nddmístniho Úznomu,
kte|é byly obsdženy ve zrušených čóstech zÚR, jsou záIežítostmi nddn1istního významu neuvedenými

vzÚR. Krojský úřad nó pak možnost ve svém stdnovísku z dtlvodu význdmných negotivních v|ivů

přesahujících hrdnice obce \yloučit zóIežitosti nodmíltního význomu z nóý|hu ÚPmB,,. KrÚ se ztotožňuje se

stanoviskem ústředního orgánu územního p|ánoVáni tento názor je navíc pod|ožen důVodovou zpráVou

kzákonu č' 35o/2o12 sb. Zní jasně Vyp|ýVá, že územní p|ány mohou řešit i záležitosti nadmístního

význdmu a,nemusi.ekat, aŽ bude prob|ematika lyřešena v rá.nciZÚR.

DIe bodu ||. Vašeho podnětu se domnÍVáte, že citované usnesenízastupite|stva města uk|ádá pořizovatel i

územního p|ánu postupovat způsobem, ktený je V rozporu s přechodnými ustanoveními obsaženými

Vnove|e stavebního zákona (odst' 6 přechodných ustanovení). KrÚ nejdřÍVe zkouma|, co Ved|o město

Š|apanice ke zvoIení tohoto postupU pořizování územního ptánu' Zjist i|, že na základě schvá|eného zadání

Úp Š|apanice (schváleno dne 21'o9.2o11) zajist iI pořizovateI zpracování konceptu a vyhodnocení V|iVů na



udržite|ný rozvoj území. V době zpracování konceptu by|y účinné ZÚR lMK, pro projektanta byly záVazným

podk|adem' V sou|adu se ZÚR JMK by|á p|ocha pro průmysl a sk|adování vymezena v konceptu jako územní

rezerva určená k prověření. Před zahájením projednání konceptu by|y zÚR JMK zřušeny rozsudkem

Nejvyššího správního soudu. Přojednání konceptu bylo zahájeno dne 17.72.zo12. V průběhu projednání

konceptu vstoupiIa v platnost nove|a stavebního zákona iúčinná od 01.01.2013); na projednání konceptu

5e Vztahuje odst. 6 přechodných ustanovení nove|y stavebního zákona| v přípodech, kdy již bylo zahójeno

projednóní konceptu, dokonči se podle dosavadních právních předpisů včetně schválení pokynú pro

zprocovóní nóvÍhu' o nóvrhu zpl'ocovdném no zóklddě těchto pokynů se vede řízení o územním plónu,

ustonovení g 50 o 57 zókono č' 183/2006 sb', ve znění účinném ode dne nab,tí účinnosti tohoto zókono, se

v tomto případě nepoužijí',, Ke dni nabytí účinnosti novely stavebního zákona již by|o zahájeno

pro].ednáVání konceptu a z přechodného ustanovení Wp|ýVá, že se projednání konceptu dokončí pod|e

úpravY ptatné do 31.'L2.2072 (Včetně schvá|ení pokYnů pro zpracování návrhu 2astupiteIsNem)'

Po VeřejnéÍ!l projednání, které se konalo dne n.or.2o13, pořizovatel s určeným zastupiÍeIem VyhodnotjI

Výs|edky projednání a posoudi| námitky, připomínlcy, stanoviska a VyjádřenÍ. (e konceptu bylo Vydáno

nesouh|asné stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostřed| (KrÚ oŽP)

zedne 2o.o2'2o13 (nesouhlas se záborem zemědělského půdního fondu na vymezených p|ochách,

nesouhtas orgánu ochrany přírody), nás|edně KrÚ oŽP ve stanovisku ke konceptu vydaném ve smys|u 5 10j

zákona č.1oo/2oo1 sb., o posuzování v|ivů na životní prostředí (stanovisko sEA), konstatova|, že nelze

vydat stanovisko Ve smyslu tohoto zákona' Bez Vydaného stanoviska sEA ne|ze pokračovat V pořizování

územního plánu' s přih|édnutím k této skutečnosti, k velkému počtu upIatněných připomínek a námitek

a ke snaze dostát závazku města VyptýVaiícímu z usnesení ZM š|apanice ze dne 16. 06. 2010 nebylo možné

sestavit pokyny pro zpÍacování návrhu ÚP š|apanice ve smyslu s 49 stavebního zákona p|atného

do 37.72.2072.

Die 5 6 odst' 5 stavebnÍho zákona zastupiahtv-o.obce V samostatné působnosii rozhoduje o pořÍzení

Územního pIánu' Ve stanovisku MMR čR ze dne 12.o8'2013 zas|aném k|ubu,,Zastupite|é města s|apanice..

řešícím totožnoU problematiku je konstatováno, že ,,rozhoduje.li tedy zastupjtelstvo o pořízení UP, rozumí

se tím i možno,t rozhodnout dóle tento plán nepořizovat, pořídit nový či-l?hozměnu,,. Zastupite|stvo města

v samostatné působnosti má tedY ve smyslu 5 6 odst' 5 stavebního zákona zmocnění k ukončení pořizování

konceptu územního plánu. Pokud by|o na základě usnesení zastupitelstva ukončeno pořizování konceptu

ÚP štapanice, newužije se dá|e bodu 6. přechodných ustanovení' PořjzovateI VyhodnotiI nově Vzniklou

situaci a zVážiI možnosti pořízení nového ÚP Š|apanice. Při posouzení schváIeného zadání ÚP šlapanice

byto zjištěno, že toto zadání umožňuje v rámci náVrhu ÚP zapracování požadavků vyp|ýVajících z nove|y

stavebního zákona a také umožňuie VnáVrhu ÚP zoh|ednit záVazky města Vyp|n/ající zusnesení zM

Š|apanice ze dne 16.06.2o1o (tj '  prověřit možnosti Vymezení plochy pro průmys| a sk|adování Vrozsahu

ohraničeném zjihu |etištěm a ze severu že|ezniční drahou)' Proto by|o ZM před|oŽeno, aby poiíŽení UP

Š|apanice pokračova|o zpracováním náVrhu na zák|adě j iž schváleného zadání' Ve smys|u 5 50 odst' 1

stavebního zákona na zák|adě schVá|eného zadánÍ pořizoýotel pořídí pro obec zpÍacovóní nóvrhu územního

plánu o vyhodnocení v\ivů na udržitelný Íozvoj území a pÍojedná iej ve smyslu 5 50 stavebního zákona'

Tomuto posiupu odpovídá bod 2' usnesenízastupitelstva města s|apanice ze dne 12-06.2013 _zM uklódó

pařizovateli neprodleně zahójit próce no zprocovóní nóýrhu územního pIónu'''

KrÚ při prověření podk|adů Žjist i l , že pořizovateI důk|adně vyhodnoti l situaci, která Vznikla při pořizování

ÚP Š|apanice. s přih|édnutím ke skutečnostem, které zásadně oV|iVňuji pořizování ÚP Š|apanice

(neexjstence ZÚR ]M|( nedokončené projednání konceptu ÚP, novela stavebního zákona UmoŽňující mimo
jiné zapracování požadavků vyp|n/ajících z usneseníZM slapanice ze dne 16'06.2010), zastupitelstvo města

rozhodlo o da|ším postupu pořizování' Na zák|adě ýýše uvedeného rozboru KrU nepovažuje postup zvo|ený



městem Šlapanice za postup, kteÚ by by| V rozporu s pÉvními předpisy. zastupitelstvo města

vsamostatné působnosti rozhod|o o ukončení projednání konceptu (ze závažných důvodů uvedených

výše), při dalším pořizování pak pořizovate| pokračuje ve smys|u stavebního zákona. uvedeným postupem

nebudou dolčené orgány aniveřejnost kráced na suÍch právech.

D|e výše uvedeného vyhodnoceníjé zřejmé' že KrÚ nesh|edaldůvody pro ýíkon státního dozoru ve věcech

územního p|ánování a nebude zahaiovat mimořádnou kontÍo|U za úče|em zjištěni zda jsou dodržována

ustanovení právních předpisů.
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Na vědomí: Městský úřad š|apanice, odbor výýavby, pracoviště Brno, opuštěná 9/2, 656 70 Brno


