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Námitka dotčené obce k návrhu AKTUALIZACE č. 2b  ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

1. Předmět námitky: Obec Ostravice jako obec přímo dotčená řešením Aktualizace č. 2b ZÚR MSK
uplatňuje v rámci veřejného projednání této aktualizace námitku k jejímu předmětu, a to k vymezení koridoru
pro železniční dopravu v úseku Frýdlant n. Ostravicí – Ostravice ve vazbě na koridor DZ19 konkrétně části
DZ19a a žádá tímto zrušení koridoru DZ19a - Optimalizace a elektrizace regionální tratě č. 323 v úseku tratě
č.324 Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice.
…………………………………………………………………………………………………………………………

2. Odůvodnění námitky: Aktualizace č.2b ZÚR MSK stanovuje šířku koridoru 120 m v celém rozsahu
vymezení.  Vznášíme vůči tomuto námitku a požadujeme zrušení koridoru jako celku. Jedná se o úseky
tratě v hustě zastavěných oblastech, koridor by nad únosnou míru zasahoval do práv vlastníků nemovitostí, a
to zejména proto, že z podkladů projektové přípravy této stavby, na kterých pracuje Správa železniční a
dopravní cesty vyplývá, že revitalizace tratě má probíhat pouze v současné trase tratě č.324 na pozemcích
Českých drah. Je tedy naprosto nadbytečné koridor vymezovat.
Vůči návrhu koridoru ve zpřesněné šířce 40 m, který je řešen v návrhu Změny č.2 Územního plánu obce
Ostravice byla následně sepsána petice občanů, kopii petice vám přikládáme přílohou této námitky. Obec se
s námitkami občanů ztotožňuje a považuje zásah do jejich vlastnických práv za nepřiměřený.
…………………………………………………………………………………………………………………………

3. Vymezení území dotčeného námitkou: Celé území tratě č.324 Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice –
navrhovaný koridor ozn. DZ19a
…………………………………………………………………………………………………………………………

Uplatnění této námitky je dle ust. § 6 odst. 6 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění v kompetenci rady obce, kdy podání její uplatnění
schválila Rada obce Ostravice na svém zasedání dne 21.3.2022 usnesením č. 20/95.
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Mgr. Pavlína Stankayová
starostka po dobu nepřítomnosti zastoupena místostarostou Tomášem Kokešem
„otisk razítka“
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