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Oznámení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského 
kraje  

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 4/375 ze  dne 17. 6. 2021 rozhodlo v souladu 
s ust. § 41 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)  o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje (dále jen „Aktualizace č. 5 ZÚR MSK“) formou opatření obecné povahy a současně 
v návaznosti na ust. § 172 odst. 5 zákona  č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“) rozhodlo o přijetí rozhodnutí o námitkách uplatněných proti návrhu Aktualizace č. 5 ZÚR MSK.  

Vydanou aktualizaci zásad územního rozvoje a úplné znění zásad územního rozvoje je nutno dle ust. § 42 
odst. 10 stavebního zákona a v návaznosti na ust. § 173 odst. 1 správního řádu doručit a oznámit veřejnou 
vyhláškou. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen 
„krajský úřad“ nebo také „pořizovatel“), jako pořizovatel územně plánovací dokumentace podle ust. § 7 odst. 1 
písm. a) stavebního zákona, tak v souladu s uvedeným oznamuje vydání Aktualizace č. 5 ZÚR MSK.  

S ohledem k rozsahu tohoto opatření obecné povahy nelze vydaná Aktualizace č. 5 ZÚR MSK včetně úplného 
znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“), tzn. právního stavu ZÚR MSK po 
vydání Aktualizace č. 1 a 5, zveřejnit na úřední desce, proto krajský úřad v návaznosti na ust. § 172 odst. 2 
správního řádu uvádí následující: 

Předmětem Aktualizace č. 5 ZÚR MSK je úprava způsobu využití stávajícího koridoru E4 jak pro vedení 400 kV 
z Elektrárny Dětmarovice do rozvodny Nošovice, tak také pro  přípojku 400 kV z Nošovic do lokální distribuční 
soustavy v Ostravě-Bartovicích. Územní vymezení koridoru E4 ani počet vedení v koridoru se Aktualizací č. 5 
ZÚR MSK neměnil.  

Obsahem Aktualizace č. 5 ZÚR MSK je: 

I.  Výroková část 
 Textová část Aktualizace č. 5 ZÚR MSK 

II.  Odůvodnění 

 Textová část odůvodnění Aktualizace č. 5 ZÚR MSK  

V áš dopis zn.:   
Ze dne:  
Č j.: MSK  90446/2021 
Sp. zn.: ÚPS/27979/2020/Sak 
 326.1 A10   N 
V y řizuje: Ing. arch Hana Krupníková 
Telefon: 595 622 959 
Fax: 595 622 126 
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 2021-07-15 
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 Příloha č. 1 odůvodnění Aktualizace č. 5 ZÚR MSK – Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů 

 Příloha č. 2 odůvodnění Aktualizace č. 5 ZÚR MSK – Rozhodnutí o námitkách 
 Příloha č. 3 odůvodnění Aktualizace č. ZÚR MSK – Vypořádání připomínek 

Grafickou část Aktualizace č. 5 ZÚR MSK, grafickou část odůvodnění Aktualizace č. 5 ZÚR MSK ani Vyhodnocení 
vlivů této koncepce na udržitelný rozvoj území nebylo v daném případě nutné pořizovat, tudíž nejsou obsahem 
tohoto opatření obecné povahy.  

Aktualizace č. 5 ZÚR MSK včetně úplného znění je veřejně dostupná na adrese:  
https://www.msk.cz/cs/temata/uzemni_planovani/aktualizace-c--5-zur-msk-5305/.  

S tištěnou podobou Aktualizace č. 5 ZÚR MSK včetně úplného znění je možné se seznámit v úředních hodinách, 
tj. v pondělí a ve středu v době od 8:00 do 17:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek v době od 8:00 do 14:30 hodin 
a v pátek v době od 8:00 do 13:00 hodin, a to u pořizovatele a výhradně po předchozí domluvě.  

Kontaktní osoby:  
Ing. arch. Hana Krupníková, tel.: 595 622 959, e-mail: hana.krupnikova@msk.cz;  
Ing. arch. Dagmar Saktorová, tel.: 595 622 679, e-mail: dagmar.saktorova@msk.cz. 
 
Krajský úřad dále uvádí, že v souladu s ust. § 42 odst. 10 stavebního zákona dnem doručení, tj. 15. dnem po 
dni vyvěšení veřejné vyhlášky, nabývá Aktualizace č. 5 ZÚR MSK v návaznosti na ust. § 173 odst. 1 
správního řádu účinnosti.  

Pro úplnost je nutno uvést, že podle ust. § 173 odst. 2 téhož zákona nelze proti Aktualizaci č. 5 ZÚR MSK podat 
opravný prostředek. Soulad Aktualizace č. 5 ZÚR MSK s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. 
Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od nabytí její účinnosti. K přezkumu je 
v návaznosti na § 95 odst. 1 správního řádu příslušný správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který 
opatření obecné povahy vydal, což je v daném případě Ministerstvo pro místní rozvoj. Podle § 101b zákona 
č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů lze návrh na zrušení opatření obecné povahy 
nebo jeho částí  podat do 1 roku ode dne, kdy návrhem napadené opatření obecné povahy nabylo účinnosti. 
Zmeškání lhůty pro podání návrhu nelze prominout, a to ani ve vazbě na navazující správní rozhodnutí, 
opatření nebo jiný úkon nahrazující rozhodnutí. 

 

Ing. arch. Beata Vinklárková, Ph.D. 
vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu 
 
 
Po dobu nepřítomnosti zastoupena 
Ing. Ervínem Severou 
vedoucím oddělení územního plánování 
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