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Nošovice, okr. Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský
Veřejné projednání Návrhu změny č. 2 ÚP
Na základě oznámení o veřejném projednání Návrhu změny č. 2 územního plánu Nošovice vznáší
Ředitelství silnic a dálnic ČR, majetkový správce dálnic a silnic I. třídy (oprávněný investor) podle stavebního
zákona § 52 odst. 2 následující námitky:
1) Požadujeme upravit text veřejně prospěšné stavby D1 – mimoúrovňová křižovatka na dálnici D48 tak, aby
obsahoval i text včetně staveb vedlejších/souvisejících.
Odůvodnění:
V textové části ÚPD „Návrh“ v kapitole „7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření, …“ požadujeme upravit text týkající se záměru výstavby mimoúrovňové křižovatky na dálnici D48
takto: D1 – mimoúrovňová křižovatka na dálnici D48 vč. přeložek místních a účelových komunikací
zasažených touto stavbou staveb vedlejších / souvisejících. Veřejně prospěšnou stavbou je nejen samotná
stavba mimoúrovňové křižovatky, ale i všechny její součásti a příslušenství (viz §12 a §13 Zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích) a všechny vyvolané stavby a stavby související nezbytné pro zajištění
výstavby a řádného užívání stavby (§ 170 zákona č. 183/2006 Sb.).
2) Požadujeme upravit přípustné využití ploch, které navazují na plochu silniční dopravy pro záměr výstavby
MÚK Nošovice.
Odůvodnění:
Některé stavby vedlejší (dle § 2 odst. (9) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění), jejichž rozsah nelze
v současné době specifikovat, např. přeložky technické infrastruktury (přeložky inženýrských sítí), opatření pro
zajištění odvodnění a podobně, mohou být umístěny i s přesahem mimo vymezený koridor (plochu pro
dopravu). V souvislosti s výše uvedeným požadujeme, aby v plochách navazujících na vymezenou plochu pro
silniční dopravu pro stavbu mimoúrovňové křižovatky byly v jejich přípustném využití uvedeny stavby veřejné
dopravní infrastruktury a TI (vedlejší stavby).
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