
E-mail od Ing. Andrei Karhánkové – územní plánování – stavební úřad MěÚ Židlochovice ze dne 19. 1. 2018 

Slíbila jsem, že prověřím podmínky vyplývající z územně plánovací dokumentace obce Blučina ohledně 
výstavby v haly BLU3. 
Z ÚPD vyplývá to, o čem jsme tu diskutovali ve středu. 
Záměr je přípustný, ale pouze při splnění následujících podmínek: 

·         výstavba v lokalitě Z11, kam značná část záměru zasahuje, může být započata souběžně 
s výstavbou obchvatu obce s podmínkou, že po celou dobu výstavby bude omezen provoz těžké 
nákladní dopravy přes obec, 
·         veškeré negativní dopady na životní prostředí budou eliminovány na hranici pozemku, frekvence 
dopravy do areálu nebude narušovat pohodu bydlení v obci 
·         v dalším stupni projektové dokumentace – pro územní řízení – musí být posouzena varianta rozlivu 
povodně v případě výstavby obchvatu a je nutno stanovit požadavky na odpovídající protipovodňovou 
ochranu nově zbudovaných staveb 
·         dopravní napojení lokality Z11, kam značná část záměru zasahuje, je třeba realizovat jedním 
centrálním připojením na budoucí obchvat obce (napojovacími větvemi z přeložky silnice II/416), 
kdy tato napojení a jejich umístění jsou jednoznačně dána UPD v grafické části (komplexní urbanistické 
řešení, výkres dopravy) a nejsou jimi napojující větve okružní křižovatky 
·         zástavbou v lokalitě Z11, kam značná část záměru zasahuje, musí být respektováno ochranné 
pásmo dálnice D2 a navrženého budoucího obchvatu obce – přeložky sil. II/416 a to lze jedině 
za předpokladu, že je vydáno platné územní rozhodnutí na stavbu obchvatu, protože ochranná pásma 
komunikací vznikají dle § 30 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. na základě územních rozhodnutí 
·         lokalita Z11, kam značná část záměru zasahuje, je napojitelná na stávající plynovod STL přes 
lokalitu Z10, kdy távající plynovodní zařízení bude respektováno a napojení lokality je možné 
po projednání se správcem sítě 
·         lokalita Z11, kam značná část záměru zasahuje, je napojitelná prodloužením el. vedení VN z plochy 
Z10 z vlastní trafostanice, kdy způsob konkrétního provedení připojení elektrické energie pro nová 
odběrná místa stanoví správce sítě a výstavba v lokalitách bude respektovat veškerá ochranná pásma 
el. zařízení 
·         lokalita Z11, kam značná část záměru zasahuje, je navržena k řádnému odkanalizování oddílnou 
kanalizací; kanalizace splašková je napojitelná navrženým vlastním kanalizačním sběračem do stávající 
čistírny odpadních vod 
·         navýšený povrchový odtok vody vzniklý výstavbou bude v maximální míře likvidován jak 
samostatně na pozemku investora, popř. přečerpáván do toku Litava, aby nebyly zhoršeny odtokové 
poměry 
·         bude doplněna izolační zeleně z pohledově exponovaných stran 
·         v otevřených plochách areálů bude maximálně uplatněna zeleně 
·         nebudou vytvářeny stavební dominanty mimo technologicky opodstatněná zařízení 

Z výše uvedených podmínek jednoznačně vyplývá, že vybudování a zprovoznění obchvatu obce (Z8 a Z9) 
je podmínkou využívání plochy Z11 k účelu pro výrobu, sklady, služby, protože v ÚPD se uvádí, že jedině 
obchvat umožní další rozvoj území bezprostředně navazujícího na dálnici D2 v atraktivním místě stávající 
MÚK Blučina. 
Pokud by tato podmínka nebyla naplněna, záměr by nebyl v souladu v úkoly územního plánování: 

·          § 19 odst. 1 písm. f, kdy územní plánování, jehož součástí je i umisťování staveb, stanovuje 
pořadí provádění změn v území 
·         § 19 odst. 1 písm. i, kdy územní plánování, jehož součástí je i umisťování staveb, stanovuje 
podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení 

Tento nesoulad tkví v tom, že záměr o takovémto rozsahu může a určitě bude generovat zvýšené dopravní 
zatížení (zejména směr na D52). Tím bude negativně ovlivněno kvalitní bydlení nejen v jádrovém území obce 
Blučina, ale také širšího území při komunikacích II/425 a II/416. 
Při vydávání dokumentů ohledně výstavby v této lokalitě, byť by byly z hlediska obce souhlasem, by bylo 
vhodné doplnit upozornění na to, že využití území je v ÚPD vázáno na vybudování dopravního napojení na 



obchvat obce a zprovoznění tohoto obchvatu. Že je území podmíněno dopravním napojením, realizovaným 
mimo napojující větve okružní křižovatky, je zřejmé z tohoto výřezu ÚPD a níže uvedené legendy. 


