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1)
Kyjovice

25. 3. 20

obce Kyjovice

.

byl

v dubnu 2012.

07. 05. 2012
Kyjovice
Kyjovice b

MMOP 45270/2012/HAUP/WeJ
ce obce Kyjovice. Po

upraven.

Jako zpracovatel
3, Ostrava-

byl

14.

2012 do 13.

Jaroslav Haluza, Hynaisova

00523.
y

byla

2012.
na

obce Kyjovice

y v lednu 2015.
dne 04. 02. 2015, kdy
MMOP

SEA a stanoviska z

s

koridoru mezi

stanovisko z
viz. kapitola 3) a 4) tohoto dokumentu.
4

s
-Z1 o rozloze 0,2 ha a BI-Z13 o ro

, resp.
Kyjovice a je zde

smlouvy s

2 z 30

nesouhlas s

a)

-Z15, BI-Z16, KZ-02, SK-Z6 a OS-Z1.

Plochy BI-Z16, KZ-O2, SK-Z6 a OS-Z1 budou v
Plocha BI-

Plochy KZ-O2 a SK-

Plocha OS-Z1 na

b) Bude upraven rozsah zastaviteln
c)

-Z15
-Z14, SO-Z3, BI-Z3, BI-Z2, BI-Z17.

d)

-Z13

upraven.
a obsahovaly

:

A. Z
1.

Z

a)

BI-Z15, BI-Z16, KZ-02, SK-Z6 a OS-

Plochy BI-Z16, KZ-O2, SK-Z6 a OS-Z1 budou v

za

argumenty:
Plocha BI-

Plochy KZ-O2 a SK-
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Plocha OS-

-Z15

b) Bud
c)

-Z14, SO-Z3, BI-Z3, BI-Z2, BI-Z17.

d) Bude upraven rozsa

-Z13

Kyjovice ve Slezsku.
B.

ho kraje ze dne

24. 4. 2015:
2.
3.

vodou.
4.
C.

Ze stanoviska Ministerstva obrany ze dne 05. 03. 2015:
1.

V souvislosti s

D.
1.
015:

E.
1.

Z

2.

Z

z
zemky.
F.

Z
1.

V

2.

V
-
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3.

V souvislosti s

G. Z
1.

Z

-

-

2.
500/2006 Sb.
H.
1.
2.

kterou s
aktualizace 2014.
04. 05. 2016

Kyjovice

sta

7. 5. 2016
Kyjovice

nu

60669/2016

04. 05. 2016
Kyjovice

8
Kyjovice.

Dne 09. 05. 2016 vydal

tedy o

MSK 60609/2016
Kyjovice
Kyjovice
08. 06. 201

Kyjovice

.
Kyjovice

08. 06. 2016
Kyjovice
-

Z
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n
Kyjovice

19. 07. 2016
,

2. 9. 2016
Kyjovice ve
Vzhledem k

A.

-

B.
BI Z16, bude d
C.
-

D.

E.

dopravy (pozor v souvislosti s

P je nad barvou pro DS
-72/09-Mu ze dne 3. 6. 2009 +
-93/09-Mu ze dne

101/09-Mu ze dne 11. 8. 2009

F.

- 2000m2.

G.

-1 a BIk

H.
I.

psat v

J.

6 z 30

K.

17. 10. 2016

Dne 16. 11
MSK 134949

.

Kyjovice,

16 hodin v
.

D

.
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Kyjovice -

it Zastupitelstvu obce Kyjovice

k

2)

V

v
1.
2.
3.
4.
5.

Praha 10
-

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. Ministerstvo
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

18, 728 03
18 Ostrava

-

ce

m. 69, 746 26 Opava

K

stanovisko ze dne 16. 3. 2015;
Ministerstvo obrany stanovisko ze dne 5. 3. 2015;
stanovisko ze dne 13. 2. 2015;
stanovisko ze dne 11. 3.2015;
pouze

Dot
nesouhlas s

-Z15, BI-Z16, KZ-02, SK-Z6 a OS-Z1.
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e) Plochy BI-Z16, KZ-O2, SK-Z6 a OS-Z1 budou v
Plocha BI-Z16 je dlou
,a

Plochy KZ-O2 a SK-

Plocha OS-

f)

-Z15

983/192,

g)

-Z14, SO-Z3, BI-Z3, BI-Z2, BI-Z17.

h)
Vzhledem k
p
v souladu s

plocha Z1

-Z13

konstatovat

Kyjovice

50 odst. 5 SZ (stanovisko SEA)

3)
Dne 12. 05. 2015
MSK 44243/2015

Kyjovice

Kyjovice
tanovisko z

stanoviska dle
-Z15, BI-Z16, KZ-02, SK-Z6 a OS-Z1.
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Spole
87/2015).
i

dle

plochami ozn. BI-Z15, BI-Z16, KZ-02, SK-Z6 a OS-Z1.
zastupitelstvo obce je

to
uza; zpracovatelem
ENV/ll).

4)
nebyly

5)

po
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Podatel:
Ze dne 29. 16. 2016
Text

Vyhovuje se v
plochy VZdnalo
nevyslovily nesouhlas.

rozporu s

lem

Podatel:
Ze dne 7. 7. 2016.
Text

K bodu 1.
kapitole I.A.12 jsou naprosto
-Z16 s
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pokud jsou k tomu

-Z16 se

navrhnout koncepci obsluhy plochy

-

-

-

-

2

12 z 30

ovovaly pouze

K bodu 2.
kapitole J)

v

ploch.
stanovil v
hlediska

Ze dne 13. 7. 2016.
Text

Kyjovice ve Slezsku, je v
v

to v

-

obce Kyjovice, proto byla v
BI-Z3.
BI-Z3, a to z
k

y pozemky
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v
-

a DS-Z5 a

BI-

z

ha.

Podatel:
Ze dne 12. 7. 2016
Text

-

-

k
nesouhlas.

-Z1 bylo p
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Ze dne 13. 7. 2016.
Text

K bodu 1. -72/09-Mu ze dne 3. 6. 2009 +

Roz
328-101/09-

-93/09Kyjovice,

plochy BI-

-72/09-Mu
-93/09-

-101/09-

k
v
K bodu 2. plochy BI-

-Z16 se

zohle

souladu s
na

-

-

-Z19,
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vod do vod

o
-

so

hektary zastavi

K bodu 3. -
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ohledem na

-

investory a

zda b

K bodu 4.

K bodu 5.

K bodu 6.

hustotu v

lokality s

Ze dne 13. 7. 2016
Text
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-Z16 s

-Z16 se

souladu s
navrhnou

-

-

-

-

2

pozemek, ale
e

18 z 30

kapitole A.II.12.

v
v

s
v

V

Kb

-li obec

V
Ze dne 14. 7. 2016
Text

K bodu 1. -

-Z16 se

19 z 30

souladu s
navrhnout koncepci obs

-

-

-

-

2

pozemek, ale soub
pou
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K
v

Podatel:
Ze dne 18. 7. 2016
Text

nevyhovuje

-

nek rozvoje plochy
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Ze dne 19. 7. 2016
Text

cyklotrase nevyhovuje
-Z2
-

pro

2000 m2

Ze dne 19. 7. 2016
Text

ze

-1035/15-

it tu v

s
vzhledem k
Plochy SO-
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Ze dne 14. 12. 2016.
Text

v

souladu se

to v

v

-

obce Kyjovice, proto byla v
BIBI-Z3, a to z
k
v
-

-Z5 a

BIemku, za plochou SKJ-

z

ha.

ozvoje plochy

2
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i,"i

ůlsfuťN

KYJOVřCE,
Č.1,:

okr.

AD

Spis, značka

pq-23/?ko/6

Tomáš pretsch
Kyjovice 213
747068 Kyjovice

J

Příloha č.1

Obec Kyjovice

Kyjovice 2
741 68 Kyjovice

Věc: Žádost o úpravu a doplnění návrhu územního plánu

Na základě

současnéhonávrhu územního plánu, který bude součástí veřejného
projednaní, požaduji úpravu zóny MiličkaYZ,I v textové části takto:
Přípustnévylžítí:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

qýroba a sklady,
garáže a plochy pro odstavovaní nákladních vozidel,
sběrné dvory,
administrativa, výzklurnácentra,
maloobchodní prodejny specializované a ostatní,
bydlení majitele (nájemce),

komerčnízařizeni: administrativa, výzkumná centra, maloobchodní prodejny,

nevýrobní služby,
stavby pro zpracování a následný prodej dřevní hmoty (zpracované i v surovém stavu),
stavby zpracovávající biomasu a biologický odpad zaučelem výroby tepla, bioplynu,
el. energie a dalších vedlejšíchproduktů vznikajicich přijejich zpracování.

Přípustnévyužttíplochy lesní L:
o oplocení stávajících ploch,
o lesní cesta.

Předem děkuj i za kladné vyřízení.
S pozdravem Tomáš Pretsch

é/ó./0/b

Příloha č.2

Příloha č.3

Příloha č.6

Příloha č.7

Příloha č.8

Příloha č.9

Příloha č.10

Příloha č.11

Příloha č.12

6)
z
v

Podatel:
Ze dne 12. 2. 2015
Text

-

a

252, 74768 Kyjovice
Ze dne 18. 3. 2015.
Text

bude

-

pro plochu BI-

-

vzhledem k
ustoupeno a je
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V bodu 1.
v
V bodu 2. BI-Z16 s v

funkce lesa);
podkap. I.A.4.7. odst.6 a kap. I.A.6.
avbu RD;
nfrastrukturou a

koridorem T-

-Z16 a

V bodu 3. - viz. bod 2.
V bodu 4.
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V bodu 5.

V bodu 6.

V bodu 7.
vliv. V

-

-

Ze dne 23. 3. 2015.
Text

v
v
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Ze dne 31. 3. 2015.
Text

bude

-

pro plochu BI-

-

vzhledem k
ustoupeno a je

v bodu 1.
-

funkce lesa);
podkap. I.A.4.7. odst.6 a kap. I.A.6.
-

bez zohle

koridorem T-

izace
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-

m

rekonstruov

K bodu 4.
vliv. V

-

-

Ze dne 19. 3. 2015
Text

1046/7 v

-Z16

-

tomto

-

v
kapitol
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funkce lesa);
podkap. I.A.4.7. odst.6 a kap. I.A.6.
-

kturou a

koridorem T-

-

k
s

Ze dne 04. 03. 2015.
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Text

k

-Z16

hodnotu 1500 m2

stanoveno jinak

Ze dne 26. 02. 2015.
Text

lim

tohoto

30 z 30

lllilllillilll|illllilllilillllilllllilllllill|lillllillilllilll

HHOPPoOEJ3K6

iáilsinÁr ltĚsn oplu,
-10

odboí

hhvilic ď,lll,ri!!

a

Magislrát města opavy
odbor hl.architekta a up
Horní nám.ó9
pracoviště krnovská 7lc
74626 opav^

ÚP

*"

20. 02, 2015
""
,, -,.-,,t]. !.LI.]kE"
""

Dólni Beneio! ]9 2 20]

věc: žádostozačleněníparcelyč.ll93/lv novém územním plánu

5

obce Kyjovice,

k výstavbě rodiných domů

Dobqi den
.ouladu se zpraco\ávánlm noreho územníhoplánu pro obec Kyjovice o začleněni
paíce ly č,l l q]/ l o výmčie 45 ] ] m \ Katastrálním územi Kyjovjce do tohoto územního plánu
jako zastavitelnou plochu, vhodnou ke stavbě rodiných domů.

Židim r

děkuji

Kamila Měkýšová
Nádražní 367
747 22 Dolní Benešov
+420608606854
kamilamekysova@se2nam.cZ
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Příloha č.1

l
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Příloha č.2
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Připomínky dotčených Vlastníkůk náv!,hu Územního plánu Kyjovice
Fodate[é:
Jméno a přijne1 Jarmila Kocianová
Datumnarození: 3.11.1957
Trvale
Kyjovice 252, 747 68 Kyjovice

bytem.

-

Jméno a p|ijmeni: l ibor Kocián
DatUmnarození: 2.2.1954
Trvale
Kyjovice 252,7 47 68 Kyjovice

bytem:

Údaje podle Katastru nemovitostí dokJadujícídotčená práVa:
Podatelé: Jarmila Kociánová a Libor Kocián jsou Vlastníky parcel
1046i6 V k.ú, Kyjovice, LV č,765 a 7B9

č-

104613, 104614, 104615 a

Tírnto podle ustanovení § 52 odst, 2 zá|kona č]8312006 sb-, o územnímplánování a
stavebním řádU (stavební zákon), Ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon")
podáVáme proti předmětnému náVrhU Územniho plánu Kyjovic tyto připomínky
a požadujeme,
1. Pozemní komUnikaci na pozemkLl č, 1046/6 změnit z,,rnístní" na ,,účelovou/soukromoU"

komunikaci

odůvodněni

-

Komunikaci jsrne Vystavěli k obsluze našich pozemků a je V našem Vlastnictví,
zařazení této komunikace jako 'm ístní"odporuje našemu požadavku a také Zákonu o
pozen,]ních komUnikacích, §9, odst. 1.

souViséjícídokumenty

.
.

vybraná komunikační sít'- majetková správa komunikací

l,B,2,

hlaVni Výhres

Dalši V/LažerédokJmenry V 1, náV"hU ÚP Kyiovic

2. Pozemky 1a46l10,11,13 (Viz př]]ožený Geometrický plán)Vyjmout z ploch s Výstavbou
podmíněnou studiía dohodě o parcelaci (perspektivně rozvojoVé) a převé§t do ploch
žastav]telných s Využitírn pro bydlení (rozvojoVé),

odůvodnění

skutečnost neodpovídá někteným důVodůmpro zpracování studie Us3 uvedeným
Kyjovice l|. odůVodnění- ll,A, Textová část, str. 60,

V

ÚP

Pózemky 1046110,11 ,13 jsou Výhradně V našem Vlastnictví, Dě|ení pozemku, jejich
zasíťoVání(pozemky 1046/10,11) Včetně Výstavby pozemní přísiupové komunikace bylo
provedeno se souhlasem obce (Viz příloha) a dalšíchorgánů státní spráVy na naše
nákIady

§o!.!visející dokuínenty
ÚP Kyjovic l, NáVrh, textová část
t,B,1,Výkles - zákl, člerěn
Dalšivztaženédokumenty v l, Návrhu up kyjovic

o
.

,1046/3,4.5

Vyjmout z ploch s Výsiavbou podminěnou studií a dohodě o
parcelaci (perspektivně rozvojoVé) a převést do ploch Zastavitelných s Využitímpro

3. Pozernky

bydlení (lozvojoVé),

odt]vodnění

Jednoznačné majetkopráVní VZtahy,
Přímé napojení na Veřejnou komunikac] a koridor technické infrastruktury
§@uviseiíaí dokuínenty
ÚP Kyjovic l, NáVrh, iextová část
l,B, LVýkle5 - Zákl, členění
Da]šiVztaženédokumenty V l, NáVňu UP Kyjovic

"
"

4,

V ÚP Kyjovic l, NáVrh - text V odstavci 5, str, 22: odkanal]zováni nové Výstavby řešit
jednotnóu kanalizací napojenou na stáVajicí kanalizačnísít'Vyúsiěnou V obecni ČoV
nah.adit sloVo,,stáVaiici" slovem,,rekonstřuovanou".

-

odůvodněni

Kanalizační řád obce Kyjovice nepředpoklád á významfié zmény ve Výh|edoVé zástavbě
(č],8,2 stl,6),

V části lokality Bl - Z16 je pouze kanalizace dešťová, proto lze do ní Vypouštět pouze
Vody dešt'ovéa ne odpadní z cov, Viz přiložené Vyjádření N/N,4OP z 11 .3.2oag

V Kyjovicích je zastara|á propustná kanalizačnísít', která kapacitně nebude Vyhovovat

hromadné zástavbě plánované na pozemcích é- 104611,15 a 1047.
Při Většich .leštíchse již nyní projevuje špatný stav kanalizace V lokalitě 13 zap]aVoVáním
zahrad a sk|epů rodinných domů (ViZ přiložená fotodokumeniace).

souvisejici dokumenty

.
.

5.

UP Kyjovic l, NáVrh, textová část
l,A,4,3. Technická infrastruktura - Vodni ho§podářství
odváděnia čištěníodpadních Vod, odst, 5, str, 22
Dalšívziaženédokumeniy V l, NáVrhu ÚP Kyjovice

V ÚP Kyjovic l, NáVrh - iext

V odstavci 6, str, 22 nahradit:

Zneškodňování odpadních Vod do doby realizace soUstavné kanalizace ukončené na
ČoV řešit bezodtokovými žUmpami, pravidelně VyVáženýrni,

odůvodnění

Plochy Určenék rozvojoVé zástavbě V Kyjovicích se nenacházejí
ustanovení nařizujicí odvod do Vodotečénereálné,

souVisejici dokumenty
. ÚP Kyjovic l, Návrh, textová část
LA,4,3 Technická infrastluktura - Vodní hospodářsiví
odváděnía čištěníodpadníchVod, odst. 6, str, 22
. Dals; V.7la,/e4é do\Uřelty V l, NáV hU ÚP Kvjovice

U

Vodoteče , takže je

6.

V ÚP Kyiovjc

l, NáVrh

-

text V odstavci 5, str, 36 nahradit:

a) Rozmezí VýměrV stavebnich pozemků se stanovuje minimálně

1

,500 m2.

b) V ploše Bl-Z16 se nepřipouští řadové domy

odúvodnění

,í2,6 obyvatel/'l ha (z ÚP Kyjovice ll,
Hustota obyvatelV Zasiavěném územíje
odůVodnění !l A Textová óást, §tr, 67),
Zástavbová plocha B1 -Z16 (7 ha) by při réspektovánípožadavku na plochu stavebního
pozemku B00 - 1300rn2 ZVýšila hustotu obyvatel na této ploše na cca
40 obyvatel/ha, což odporuje požadavku ZadáníúZemníhop]ánU na zachoVánístruktury
osídleni,
Kapacita komunikace lll/4654 a místni komunikace kolem hrbitova nenina tuio hustotu
osídleni připravena a rozvojtěchto komunikací ÚP nepředpokládá,
současná kanalizačni siť není připravena na zpracování splaškových Vod z takto
navženéhUstoty osídieni,

souViseiici dokumenty
. ÚP Kyjovic l, NáVrh, textová část, str, 36, odst,

5

7" oS,Z1 - Využitítéto plochy specifikovat podrobněji.

odůvodnění

Výstavba Územním plánem obecně deklarcýaných zařizeni (Veřejná Vybavenost, kultura,
spodovni zařízení) můžemít rušivý VliV na plánovanou ob),tnou zónu,

souViseiíci dokuménty
" UP Kyjovic l, NáVrh, iextová část, str,40

V Kyjovicích, dne ']7,3,2015

Jarmila kociánová
Libor kocián

Přilohy:

Geornetrický plán
souhlas obce
Fotodokumentace
Vyjádrení MN,4OP z 11 3,2009

bu'ul",

vJí

Příloha č.3
lililllillillllllilllillllillllilllilllllilillilillillllillillll

Leona Doležilová
okolnice 507/100.725 26 ostrava

t1l10PPO8EPxAU

,j1'7illi!l:
Magistrát města opa\T
odbol hlavního alchitekla a územního plánu
Homí náměStí 69
pracoviště Kmov§ká 7lC
146 26 Opava

Zn.:

MMoP

13868/2015

/

HAUP/wej

v ostravě

20. biezna 20 1 5

Věc: Náyrh územního plánu Kyjovice - připomínkv dotčenéhovlastnfua nemovit,ích věcí
Jsem vlastníkem mj. pozemlů p. č. 983/8 a 983/10 v k.ú. Kyjovice ve slezsku. Na těchto
pozemcích mám zájem v budoucnu realizovat výstavbu pro individuálni bydlení, o tomto zriměru
jsern mi. informovala již přcd časem ústně i písemně orgány obce Kyjovice a nawhovala v tomto
oh]edu zněnu stávají cí záý,azíÉílaeínnéplánovací dokumentace,

Jak se dozvídám z náwhu ťIzemnílro plrirru Kyjovice, viz str. 3J: ,,Do jihovýchodni části
Kyjovic je sousťeděn ná\Ťh ploch pro byd|ení s největší výměrou." Z toho jsem \yrozuměla, že
jako vlastně
právě tato oblast, rcsp. část obce ieví se zplacovateli návrhu z nejrůznějších1 edisek
nejvhodnější pío rozvoj \.ýstavby individuálního bydlení v danérn území.7koumám-li však
gr;fickou část návrhrr, pak navlhovaná lokalita bydlení (US2) Bi-Z13 Zcela nekonzistentně do
mačnémíry ,,obchází" právě mnou vlastněné zminěné pozemky p.č. 983/8 a 983/10 v k.ú. Kyjovice
vl- s]ezsku, nebot'vede fakticky po jejich hanici, resp. můj pozemek p,č. 98]/10 zasahuje toliko Z
malé jeho části. Nespatfuji přitom žádný významný rozdil mezi chalakterem, využitíma hodnotou
mýclr zminěných pozemkú a pozenků sousednich (např. p-č- 983/198, 98314, 98316, 983/'1 aj,),
nebo i do lokality bydleni vlastně Zabmuté části móho pozenku p.č. 983/10, tedy nevidím žádný
býl qrúívána pro bydlení, Zatímco druhá
rozdíl, pro nějž by jedna čá§t toboto územíměla
,l,aké
z blediska územnícelistvosti, konsolidace
icharakterem totožn{ mnou vlastněná) iiž nikoliý
jevi
mi jako iogičtějšía vhodnějšízahmutí
se
sídla
okrajové zástavby a Zťšeníkompaktnosti
celého mého pozemku p.č. 983/10 a přincjmenším značnéčásti pozemku p.č. 983/8 (obdobnč např,
parcelám 98376 a 983/7 _ srov. sevemí okraj oblasti BI_Z13) do plánované lokality individuálního
tyrtlení tak, aby okaj zastavěného územíby! víceméně,,zarovnán" iak do stávající, tak do
plánované ástavby.

l

stavebního zákona je jedním ze stěžejních cilů územniho plárrováni
Po<lle § 18 odst.
vytvářet předpok|ady plo l^ýstavbu. Po<tte § 18 odst. 4 stavebního zákona se zastavite]né plochy
vymezuji mj. s ohledem na potenciál rozvoje území. Podle § 2 odst. 3 splá],ního iádu správní orgán
pii své činnosti šetří oprávněné zájmy dotčených osob. Podle § 4 odst. 1je veřejná správa službou
veřejnosti a kždý, kdo plní úkoly v působnosti spíávního orgánu, má povinnost dotčeným osobám
podie možnostínTcházet vstříc, Podle § 7 od§t 1 dotčenó osoby mají pii uplatňování svých

procesních práv rovné postavení. Konečně, ve skutečnosti však v prvé iadě, podle Listiny
,attua"i"tl p.áv a svobod isou lidé rovni v právech (Čl. l) a vlastnické právo všech vlastniků má
steiný zákoirný obsah a ochranu (čl, l 1), současnčdle čl, 37 odst. 3 Listiny isou si v Ťízcrúvšichni
účastnícirovni.

Váledem ke Ýšemu uvedenému ínáý,í1, 2A to, že mé pozemky v k.ú. Kyjovice ve Slezsku
maji být zahmuty, a to v případě p. č. 983/10 zcela a v případě p.č. 983/8 alespoň ve výměře

priměiáne omotnYm sousódn-ím pozemkům, do lokality individuálního by<llení BT-Z13, jinak má
6Yt v rlIíwhu územniho plIínu alespoň níleátě zdůvodněno (zejména vzhledem k \.ýš€ citovan:fia
ustawím zásaóám Ťowosti ve vlastniclcých a procesních pnivec11 ale i zíkonn:ýrn cilům a postupům
územniho plánování vyjádŤeným v části třetí lrlavách I a II stavebního zíkona), proč tonu tak
zrovna v případě mých pozemků býti nemůže.
Děkuji za pozomost a nážrni né připomínky.

fu^"

é?Q,_--

Leona Doležlová

/r"

Příloha č.4
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Námitky vlastníka dotčených pozemků v návrhu Územního plánu Kyjovice

Podatel

:

Jméno a příjmení : Tomáš Vavrečka
Bydliště : Výškovická 1721483, ostrava - Výškovice
Datum narození : 25.3,1968

Vlastník parcely

:

7046/8 v k.ú. Kyjovice ve Slezsku

čísloLV : 767

Podle ustanovení § 52 odstavce 2 zákona č. 183/2006 sb., o úz€mním plánování a
stavebního zákona, Ve znění pozdějších předpisú podávám tyto námitky proti náVrhu

Územního plánu Kyjovic

1.

.

:

Pozemek pa.celní číslo1 6/8 požaduii vyimout t ploch Bl - 216 s výstavbou
podmíněnou studií a dohodě o parcelaci a přenést do ploch § Wužitím pro bydlení,
odůvodnění: Jsem jediným vlastníkem výše uvedeného pozemku. Pozemek sousedí
s pozemkem parcelní čí5lo593 a 592, jejichž vlastniky jsou mí rodiče (LV 176) ,
V dódickém řízeníbudou pozemky 5 parcelními čísly593 a 592 převedeny na mó, Na
pozemku parcelní číslo592 je rodinný dům č,p. 259, kde budu mít trvalé bydliště,
Část inženýrských sítí{ vodovod, plynová přípojka, telefonní kabel)je přivedena právě
po pozemku parcelní čí5lo1046,.iehož jsem vlastníkem, Výhledově bude ténto
pozemek použit pro bydlení a rozparcelování na cca 3 stavební parcely, ale Vzhledem
k rnýše uvedenému musím na hranicích pozemku Wbudovat technický koridor,

Předpokládám šířkU cca 5 metrů, čímžbych zajistil i přístupové cesty a možnost
napoiení inženýrských 5ítípro nově Vzniklou zástavbu na těchto pozemcích,

l

odkanalizování nové \rýstavby řešitjednotnou kanalizací napoienou na stlvaiící
kánalizační síťWústěnouv obecní Čov - upravit - rékonstruovat kanalizačnísíť.

odúvodnění:stáVající kana|izace obce neníuzpúsobena změnám ve výhledu
zástavbv (čl. 8,2}, (analizace v obci.ie zastaralá a nevyhovujícíjižnyní, při deštích
dochází k zaplavování pozemků i staveb. Při snížen í vsa ková ní deštbvé Vody vlivem
zástavby (střechy, zpevněné plochy, apod.) se situaceještě zhorší, odvádění dešťové
Vody do vodotečí,které je v ÚP navrhováno nelze realizovat, protože v lokalitě 12 - U
hřiště žádnéVodoteče nejsou.
3. v ÚP Kyjovic l. Návrh nahradit text v od§tav.i 5 stran 35 : v ploše Bl - 216 §e

nepřipouští řadové domy,

odůvodnéní: v\istavbou řadov\ich domů by utrpěl krajinný

rá2, podstatně se zvýší

hustota obyvatel, nebude dostačovat kapacita komunikace lll/4654 a místní
komunikace u hřbitova. Rozšířénítěchto komunikací tJp neřeší.
4. Podrobnělší §perilikacl plochy využitíos-z1

odůVodnění:Wužitíplochy podle kíitériíuvedených v ÚP můžemít negativnívliV na
plánovanou výstavbu .

v ostíavě dne

!L.3. tO11Tomáš

19

Vavrečka //

?:

Příloha č.5
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Magistrát města Opavy

odbor hlavního architekta a up
Hornínám.69
746 26 Opava

Připomínka dotčenéhovtastníka pozemku k návrhu Územního plánu
Kyjovic
MAGlsTRÁT
pl,,":,::

Podatelka:
jméno a přijmení: Jarmila Pavlíčková
datum narození: 28.3.1 959
trvale bytem: Bořetická 4075115,628 00 Brno
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Údaje podle Katastru nemovitosti dokladující dotčená práva:

Podatelka Jarmila Pav!íčkováje vlastnikem parcely č.104617 v k.ú. Kyjovice [678562], LV 649.
Tímto podle ustanovení§ 52 odst. 2zákonač, 183/2006 Sb., o územnímplánovánía stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon") podávám proti předmětnému návrhu Uzemního
plánu Kyjovic tuto připomínku a

Navrhuji
1. Pozemekp,č.1046/7 v k.ú. Kyjovcevyjmoutz ploch suýstavbou podmíněnou územní studií (US3)
a dohodou o parcelaci (DP1) a převést do ploch zastavitelných s uyužitím pro bydlení (81216).
odůvodnění:
Jed noznačnémajetkoprávn í wtahy.
Příménapojení na veřejnou komunikaci a koridor technické infrastruktury.
Související dokumenty:
ÚR Kyjovic l. Návrh, textová část, l. B. 1, - základní členění
Další-vztaženédokumenty v l. Návrhu ÚP Kyjovic

;

: § Pye

Příloha:
LV č. 649

, ,, dne ,.../.{,.!,

.p.tí

ť,-dz-!
podpis

i
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Příloha č.6
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Věc: Námitky k návrhu Územního plánu Kyjovic
Podatel:
jnréno a

dahlm

přijmeni:

naro7ení

trvaIe bytem]

lng, í\,4iroslav Vavrcčka
30 12'1961
V T šinách ]85/15,724 00 ostrava

Údaje podle Katastru nemovilostí dok ad ujici dotčená púVa:

Podatel lng, Miroslav Vavrečka je Vlastníkem parcely č, 1046i2

V

k,ú, Kyjov ce [512907],

Tímto podle ustanoveni§ 52 odst, 2 zákona č. 183/2006 sb,, o územnímplánováni a stavebním řádu (siavebni
zákon), ve zněnipozdějších předpisů (dálejen ,siavebn í zákon") podáVám proiipředmětnému náVrhu Uzemniho
plánu Kyjovjc tyto námitky a

NaV.huji
V návňu ÚP Kyjovic odst, 5, str, 36, nahÉdit lext,,V ploše Bl-Z16 se připouští Výj mečně řadové domy" textern
,,V ploše Bl-Z16 se nepřipouští řadové domy' a stanovit min, Výměru stavebních pozemků na hodnotu 1500 m2,

výše uvedený pažadavek plyne z odůvadnéníÚP Kyjavic adst. d) a e), stí. 9, kde se níno jiné uvádL že úkolen
územního plánovánj je zamezií nadměrné exploataci pozemkú a zohlednit stávajicí charakter úzeni.
síanavené roznezí Výměry stavebních pozemků B00 13a0 m'v plaše B1 216 neadpavídá síávajjcí hustatě
obyý dlel v 7a"tavenÁm ulPnl. klerc činl 12 .6 obw. ha lvi/ odůvadnéni lJP Kvlovlc. sí. 67)

./
l"(

V ostravě, dne 3,3,2015

,|[,{!,,L,.,,,'.',,1,-,,
podpjs

r7j
\-,/

Příloha č.7
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V ostravě dne 25.2, 2oI5

Dobni den

,

rádi bychom vyjádřili nesouhlas s návrhem nového územního pIánu
obce Kyjovice ve Slezsku.
Nesouhlasíme s navrhovaným vedení NV 22 kV přes náš pozemek,
Kyjovice č.p. 250,

v severní části Kyjovic.

Jan a veronika olšavští

'ď4,
Kontaktníadresa: Jan olšavs ký
K.

708

00

Tel.:734287836

Pokorného 1348

Ostrava 8
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