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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 21. 11. 2016 žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, společnosti JM20 s. r. o., IČ: 2538997, se sídlem 5. Května 5584/9,
722 00 Ostrava, právně zastoupené JUDr. Zdeňkou Friedelovou, advokátkou FMP
advokátní kancelář v. o. s, ve věci Nadregionálního biokoridoru NRBK 3-3 (Opava), který
je vymezen v opatření obecné povahy č. j. SMO/192049/14/ÚHA/SLO, Územní plán
Ostravy, vydané usnesením Zastupitelstva města Ostravy dne 21. 5. 2014
č. 2462/ZM1014/32. Konkrétně je požadován Plán výše uvedeného systému ekologické
stability evidovaného v územním plánu pod označením NRBK 3-3 (Opava), kterým MŽP
dle § 79 odst. 3 písm. a) zákona ve spojení s § 2 odst. 1 vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.
tento biokoridor vymezil, a to především ta jeho část obsahující přesně vymezené hranice
v okolí pozemku par. Č. 1252/2, katastrální území Třebovice ve Slezsku.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
MŽP provádí vymezení a hodnocení nadregionálního ÚSES (NR ÚSES) podle § 79 odst. 3
písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen ZOPK) pro účely
jeho závazného koncepčního vymezení v zásadách územního rozvoje krajů a hl. m.
Prahy, resp. při jejich aktualizaci, a to prostřednictvím spoluúčasti v procesu pořizování
ZÚR ve smyslu § 79 odst. 3 písm. q) ZOPK. Jako podklad pro koncepční vymezení
nadregionálních biokoridorů ÚSES v ZÚR využívá MŽP Územně technický podklad
„Nadregionální a regionální územní systém ekologické stability“ (MMR, MŽP, 1996)
zpracovaný v měřítku 1 : 50 000 a pro koncepční vymezení nadregionálních biocenter
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ÚSES pak aktualizované vymezení nadregionálních biocenter ÚSES, které vychází z výše
uvedeného územně technického podkladu (1996). Tato dokumentace je ve smyslu § 2
vyhlášky č. 395/1992 Sb., plánem nadregionálního ÚSES pro účely závazného vymezení
ploch a koridorů ÚSES v zásadách územního rozvoje. Nadregionální biokoridory ÚSES
jsou v této celostátní koncepci vyjádřeny liniemi (osami), které vyjadřují ideální průběh
biokoridoru. V rámci procesu územního plánování je pak nezbytné vymezení biokoridorů
v souladu s metodickými principy vymezování ÚSES a na základě vyhodnocení místních
podmínek upřesnit.
Grafické vyjádření návrhu koncepčního vymezení NR ÚSES poskytuje z pověření MŽP do
územně analytických podkladů krajů a územně analytických podkladů obcí podle § 27
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu, Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR. Tento podklad v prostředí GIS pro celé území ČR je zveřejněn na
mapovém serveru Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na internetové adrese
http://mapy.nature.cz/ pod tematickou úlohou „Ochrana přírody“ (soubor vrstev „Územní
systém ekologické stability“, vrstvy „Nadregionální biocentrum – koncepce (2015)“ a „osa
nadregionálního biokoridoru – ÚTP ÚSES ČR (1996)“). Na základě tohoto podkladu byl
Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) závazně vymezen také
koridor, v rámci něhož dochází na základě vyhodnocení místních podmínek a ve smyslu
úkolů územního plánování stanovených ZÚR MSK k upřesnění nadregionálního
biokoridoru ÚSES K 96 „Ptačí hora, Údolí Opavy – K100“ v územních plánech jednotlivých
obcí, a to v příslušné podrobnosti (1 : 10 000 nebo 1 : 5 000). Úsek označený v územním
plánu Ostravy „NRBK 3 – 3 (Opava)“ je součástí uvedeného biokoridoru K 96. Podrobnější
podklad pro vymezení NR BK K 96 v územním plánu Ostravy obsahující návrh vymezení
všech hierarchických úrovní ÚSES v předmětné lokalitě (plán místního ÚSES), pořídil
Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu, na který Vám
doporučujeme se v této věci obrátit.

S pozdravem
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