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V o§travě 4, června 2014

Př!pomínkvi námitkv př

obecní úřad Vřes!na jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Vřesina oznámil veřejnou
Whláškou č.j, Vřs/NÚP/vP/o2-2014/Mlkze dne 28.4,2014 konáníVeřejného projednáni upraveného a
posouzeného náVrhu územního plánu Vřesina, které proběhlo 28.5.2014,
Nejpozději do 7 dnů ode dne Véřejného projednání můžekaždÝ uplatnit sVé připomínky a dotčené
osoby námitky, ve kten/ch musi uvést odůVodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující
námitkou. Námitky proti náVrhu územniho plánu mohou podat
dotčená práVa a Vymezit územídotčené
pouze Vlastníci pozemků a staveb dotčených náVrhem řešení, opráVněný investor a zástupce
veřejno§ti,
Jako dotčená osoba, která je Vlastníkem nemovitÝch Věcí žapsaných na LV 744, k,ú. Vřesina, podáVám

námiiky proti shora uvedenému opatření - náVrhu územního plánu Vřesina, cílem námitky je
dosáhnout jak říká pan starosta ,,jasného a jednoznačného Výklad! o tom, co je přípustné a co ne"1.
zájmové územídotčenénámitkou je označeno jak so,Z1.
odůvodnéní:
Při rozhodoVání o Využitíploch s rozdílným způsobem Využití a prováděnízměn V zastaVéném území,
plochách zastavitelných a přestavbových budou respekiovány: a)Všeobecné podmínky pro změny Ve

Využitíploch s rozdílným způsobem Využití,jejichž platnost se Vztahu]'e na zastavěné územi
zastavitelné plochy a plochy přestavbové; b) Podrobné podmínky pro změny Ve Využitíploch s
rozdílným způsobem Využití,

V zastavěném území,zastavitelných plochách a plochách přestaVbových §c!ř!p9qš!! provedenídilčích
přeložek linio\^/ch Vedení inženýrských sítíVeVymezených zastavitelných a přestavbových plochách do

vhodnějšípolohy za podmínky, že nebude narušena celková koncepce obsluhy územítechnickou
infrastrukturou znázorněnou Ve výkresech uvedených V bodě 4.4,2. Přeložky inženýrských sítímusí být
Vedeny tak, aby jejich přeložením nedošlo k podstatnému Ztižení, popř. nebylo znemožněno, VyLlžití
zastaVitelných ploch',
Zobrazené inženýrské sítě Ve Výkresech l,B,2.3, a l,B.2.4. nejsou konečným \^/čtem Všech inženýrských

sítí,ale pro 8rafické znázornění koncepce obsluhy územi byly zobrazeny zejména hlavní ,,páteřní"
vedení3.

Podmíněně přípu§tné WužitíVymezuje způsob lyužití,kteďl'e podmíněn splněním určitých podmínek
(např. Vypracování územnístudie, uzavřenídohodyo parcelaci, předložení průkazu, že V ploše nebude
překročena přípustná hladina hlukt] stanovena práVními předpisy, provedení přeložky liniového vedení
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technické infrastruktury akceptace v,íznamnéstáVající technické infrastruktury, akceptace průchodu
nové technické infrastruktury, akceptace průchodu bjokoridoru ÚsEs, apod.)4
ploch
V případě zájmoVého území5o,Z1územní plán stanovípodrobné podmínky pro změnyVe Využití
průchod
s rozdílnÝm žpůsobemVyužití jako podmíněně přípustné Využití,,v ploše so-Z1 akceptovat
V7dUšného vedení VN 22kV a DTR"s,
Z takto formulované definice, kdy autor pouŽÍVá termín,,akceptovat" je patrné, že stávající stav
patrně nutno přijmout jako stav faktický a samotnou podmínkou VyužitíÚzemíje prŮchod VzdUšného
vedeníVN 22kV a DTR,

je

neníjasné, zda je možnéLlžitíúzemíkjinémuúčelUnež stavby Vzdušného Vedení VN
22kV a DTR, konkrétně k umístění stavby V rámci přípustného Využití (pro bydlení aj,) V místech
Zakre5leného vedení VN6.

Z V,íše uvedeného

V této souvislostisdětuji, že Vlastník stavby nijak netrvá na stáVajícím Vzdušném VedenÍVN
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tím, Že je

možnéprovést přeložku Venkovního vedení VN do kabelového zemního vedení V nové trase nebo
Vedení VN Vzdušným Vedením přes parcely 683/1, 693/74,693/78, jak je uvedeno v přiloženém
nákresu,

je
Lze proto uzavřít, že trvat (akceptovat) na Vzdt šnémVedení VN není důVodné,Dále uvedenÝ návrh
přípustné
využití
plochami
plánu7
kde
takové
a také
inspirován jinými plochami uvedenými V územním
absentuje3,

Návrh řešení:

s ohledem na vÝše uvedené důVody a zájmy Vlastníka na využitíúzemiV souladu se s\^ím účelema
návrhem promítnutým do územníhoplánu, podle kterého je územíurčeno k zástavbě, lze stanovit
podminěné \,yužití takto:
4. podmíněně přípLr§tné Využití:

,

V ploše so-Zl akceptovat stáVající Vzdušné Vedení VN 22kV do doby provedení přeložky vedení
(Vzdušné vedení, kabelizace)

+

V ploše so

Zl akceptovat stáVající DTR

M8r.,

oskara Motyky 7
7o0 30 ostrava - Moravská ostrava

Příloha:
1x Výpis z LV č.744, k,ú, Vřesina
1x náVrh přeložky Vzdušného vedení
4
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Výkres 1,B,2,4, Ener8etika, spoje 1 :5 000
7Např, plocha o-P1, KZ o1aj.
6

s Např,

soltsedníplocha so 28vúbecnenílimitována prúchodem vzdušného vedení,

