Obec Krhová
Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750

ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ
MIMOŘÁDNÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ
č. 30
KONANÉHO DNE 25. 9. 2018 od 16.00 hod.

ZAHÁJENÍ
Dle § 92 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů zahájila starostka
Ing. Halaštová zasedání č. 30 Zastupitelstva obce Krhová. Uvítala občany i zastupitele obce.

UPOZORNĚNÍ
Z tohoto zasedání byl pořizován zvukový záznam na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce
Krhová usnesení č. 12/2015/Z-175 o Jednacím řádu Zastupitelstva obce Krhová.

POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE
Starostka obce prohlásila, že zasedání Zastupitelstva obce bylo svoláno řádně a včas. Podle
prezenční listiny (příloha č. 1) bylo přítomno 14 zastupitelů. Zastupitelka paní Věra Čačková
byla řádně omluvena. Na základě tohoto prohlásila starostka obce zasedání Zastupitelstva obce
Krhová jako usnášení schopné.

1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU

Navržený program:
1) Schválení programu
2)
3)
4)
5)

1.

Způsob hlasování na zasedání
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Projednání Opatření obecné povahy č. 1/2018 - Územní plán Krhová
Různé

SCHVÁLENÍ PROGRAMU

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

30/2018/Z-390

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje navržený program 30. zasedání mimořádného
Zastupitelstva obce Krhová.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Čačková, Král

2.

13
0
0
2

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

30/2018/Z-391

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje způsob hlasování jako veřejné, pro všechny body
programu zasedání č. 30 mimořádného Zastupitelstva obce Krhová.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Čačková, Král
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3.

URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A ZAPISOVATELE

Starostka obce informovala: dle § 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších
předpisů, je zápis pořízen do 10 dnů po skončení zasedání a bude uložen na obecním úřadě k
nahlédnutí.
Starostka obce určila zapisovatelku a ověřovatele zápisu:
Zápis provede:
Vendula Grygaříková
Ověření zápisu provedou:
Jaroslav Pavlica, Daniel Malík

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

30/2018/Z-392

Zastupitelstvo obce Krhová určuje zapisovatelku Vendulu Grygaříkovou a ověřovatele zápisu
pana Jaroslava Pavlicu a pana Daniela Malíka.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Čačková, Král
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2

4. PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2018 – ÚZEMNÍ PLÁN KRHOVÁ
předkladatel: Ing. Halaštová
Pro obec Krhová, je platnou územně plánovací dokumentací Územní plán Valašské Meziříčí,
který byl zpracován v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a dle platné Metodiky Zlínského kraje. Byl
vydán formou opatření obecné povahy č. 14/2012, Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí
dne 1. 11. 2012, usnesením č. Z 20/10, účinnosti nabyl dne 20. 11. 2012 a byl platný pro
všechny místní části.
Od 1. 1. 2013 došlo na základě referenda k osamostatnění místní části a vznikla nová obec
Krhová. Na základě těchto skutečností Zastupitelstvo obce Krhová schválilo v souladu s § 84
odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
a podle § 55 odst. 1 stavebního zákona pořízení Územního plánu Krhová na svém zasedání dne
23. 4. 2015 usnesením č. 4/2015/Z-061. Určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem
byla zvolena Ing. Kateřina Halaštová, starostka obce.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval Návrh „Zprávy o uplatňování
Územního plánu Valašské Meziříčí pro obec Krhová v uplynulém období 2012 – 2015“ (dále jen
zpráva). Zpráva byla projednána s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi.
Zastupitelstvo obce Krhová schválilo na svém zasedání dne 24. 9. 2015 usnesením č. 9/2015/Z126, „Zprávu o uplatňování Územního plánu Valašské Meziříčí pro obec Krhová v uplynulém
období 2012 – 2015“ a pořízení Územního plánu Krhová z vlastního podnětu.

V souladu s ustanovením § 47 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel zpracoval ve spolupráci
určeným zastupitelem návrh zadání Územního plánu Krhová, (dále jen „návrh zadání“), kde ve
smyslu stavebního zákona, stanovil hlavní cíle a požadavky pro zpracování, a dále pak obsah,
rozsah a způsob řešení včetně stanovení postupu prací v souladu s § 11 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Zadání bylo
projednáno s dotčenými orgány. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství v rámci návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování Posouzení vlivů územně
plánovací dokumentace na životní prostředí dle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí). Zadání bylo projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Krhová dne 24.
2. 2016 usnesením zastupitelstva obce č. 14/2016/Z-192.
Na základě schváleného zadání zpracoval návrh Územního plánu Krhová ALFING Zlín, spol. s
r.o., J. Staši 165, 763 02 Zlín – Malenovice, IČ: 262 30 259, autorizovaný architekt Ing. arch.
Vladimír Pokluda, ČKA 02722.
Součástí návrhu Územního plánu Krhová je Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný
rozvoj území - zpracovatel ALFING Zlín, spol. s r.o., J. Staši 165, 763 02 Zlín – Malenovice, IČ:
262 30 259, autorizovaný architekt Ing. arch. Vladimír Pokluda, ČKA 02722 a Vyhodnocení vlivů
územního plánu na životní prostředí – SEA, srpen 2016 – zpracovatel Ing Pavla Žídková,
osvědčení č.j. 094/435/OPVŽP/95, prodlouženo rozhodnutím č.j. 33369/ENV/16. K projednání
byla dokumentace předána v září 2016.
Návrh ÚP Krhová byl projednán dle §§ 50-53 stavebního zákona. Pořizovatel dle § 50
stavebního zákona oznámil konání společného jednání o návrhu ÚP Krhová na den 5. 10. 2016.
Projednání návrhu ÚP Krhová, bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na
úřední desce Městského úřadu Valašské Meziříčí od 15. 9. 2016 do 1. 11. 2016 a na úřední
desce Obecního úřadu Krhová od 16. 9. 2016 do 1. 11. 2016. V této době byla celá
dokumentace návrhu ÚP Krhová zveřejněna elektronicky dálkovým přístupem. Dotčeným
orgánům, krajskému úřadu, obci Krhová a sousedním obcím byla zaslána pozvánka na jednání
jednotlivě. Společné jednání o návrhu ÚP Krhová se uskutečnilo 5. 10.2016 v budově Základní
školy Krhová. Po obdržení stanovisek dotčených orgánů, pořizovatel ve spolupráci s určeným
zastupitelem tato stanoviska vyhodnotil a na základě vyhodnocení výsledků projednání zajistil
upravení návrhu ÚP Krhová po společném jednání. Dne 9. 1. 2017 obdržel pořizovatel
souhlasné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování Krajského úřadu Zlínského
kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu z hlediska zajištění koordinace využívání
území s ohledem na širší vztahy v souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
dle § 50 odst. 7.
Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí koncepce Územní plán Krhová dle § 10g
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí dle § 50 odst. 5 stavebního zákona bylo vydáno
dne 19. 1. 2017. Na základě obdržených stanovisek dotčených orgánů, připomínek a
připomínek občanů ke společnému jednání o návrhu územního plánu zajistil pořizovatel
upravení návrhu před veřejným projednáním. K projednání byla dokumentace předána v srpnu
2017.
Řízení o ÚP Krhová dle § 52 stavebního zákona bylo zahájeno oznámením o konání veřejného
projednání jednotlivě obci Krhová, dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím.

Zároveň bylo veřejné projednání oznámeno veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední
desce Obecního úřadu Krhová od 28. 8. 2017 do 11. 10. 2017 a na úřední desce Městského
úřadu Valašské Meziříčí od 28. 8. 2017 do 11. 10. 2017. Současně byla celá dokumentace
návrhu ÚP Krhová zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Veřejné projednání
upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné povahy ÚP Krhová spojené s jeho
výkladem se uskutečnilo dne 3. 10. 2017 v budově Základní školy Krhová. Pořizovatel ve
spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu Územního plánu
Krhová a zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu. Návrh rozhodnutí o
námitkách byl projednán s určeným zastupitelem dne 12. 2. 2018. Návrh rozhodnutí o
námitkách spolu s návrhem vyhodnocení připomínek doručil pořizovatel dotčeným orgánům a
krajskému úřadu k uplatnění stanovisek.
Po obdržení těchto stanovisek dospěli pořizovatel spolu s určeným zastupitelem k závěru, že
na základě výsledků veřejného projednání dojde k podstatné úprav návrh ÚP Krhová a
upravený návrh se v rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném veřejném projednání.
Z důvodu úpravy návrhu po veřejném projednání si pořizovatel vyžádal stanovisko příslušného
úřadu a příslušného orgánu ochrany přírody, zda má být upravený návrh doplněn o posouzení
z hlediska vlivů na životní prostředí. Příslušný úřad - Krajský úřad Zlínského kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik ve svém
koordinovaném stanovisku ze dne 2. 5. 2018 č.j. KUZL 25771/2018 sdělil, že uvedená koncepce
nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti a změny v územním plánu Krhová není nutno posoudit z
hlediska vlivů na životní prostředí a není nutné tyto změny doplnit do vyhodnocení SEA.
Opakované řízení o ÚP Krhová dle § 52 stavebního zákona bylo zahájeno oznámením o konání
opakovaného veřejného projednání jednotlivě obci Krhová, dotčeným orgánům, krajskému
úřadu a sousedním obcím. Zároveň bylo opakované veřejné projednání oznámeno veřejnou
vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Krhová od 3. 5. 2018 do 13.
6. 2018 a na úřední desce Městského úřadu Valašské Meziříčí od 3. 5. 2018 do 14. 6. 2018.
Současně byla celá dokumentace návrhu ÚP Krhová zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Opakované veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu opatření
obecné povahy ÚP Krhová spojené s jeho výkladem se uskutečnilo dne 5. 6. 2018 v budově
Základní školy Krhová.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem znovu vyhodnotil výsledky projednání
návrhu Územního plánu Krhová. Na základě vyhodnocení výsledků opakovaného veřejného
projednání dospěli pořizovatel spolu s určeným zastupitelem k závěru, že návrh je nutno
formálně doplnit a upravit. Nejedná se však o podstatnou úpravu návrhu a není nutné, aby
tyto úpravy byly dále projednávány.
Výsledky společného jednání, veřejného projednání i opakovaného veřejného projednání byly
zapracovány do opatření Obecné povahy č. 1/2018.
Územní plán Krhová návrh na vydání Územního plánu Krhová Opatřením obecné povahy č.
1/2018 je přílohou tohoto zápisu.

Rozprava: Vrečka, Macíček, Korabečný, Malík, Valach

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

30/2018/Z-393

1. Zastupitelstvo obce Krhová podle § 6 odst. 5 písm. c) ve spojení s § 54 odst. 2 zákona č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů konstatuje ověření, že územní plán není v rozporu s:
a) Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 schválené usnesením vlády
ČR č. 276 dne 15. dubna 2015.
b) Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje zahrnující právní stav ke dni 5. 10. 2012
c) stanovisky dotčených orgánů
d) stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje, stanoviskem k posouzení vlivů na
životní prostředí koncepce „Územní plán Krhová“
2. Zastupitelstvo obce Krhová, podle § 6 odst. 5 písm. c) ve spojení s § 54 odst. 2, za použití

ustanovení
§ 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s částí šestou - § 171 a násl. zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 7 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů:
a) rozhodlo o námitkách uplatněných v rámci projednávání návrhu Územního plánu

Krhová v rozsahu a odůvodnění dle části VIII. Opatření obecné povahy č. 1/2018 –
Územní plán Krhová
b) vydává Opatření obecné povahy č. 1/2018 – Územní plán Krhová v rozsahu a
obsahu tak, jak je uvedeno v části V. obsahu předloženého materiálu.
c) souhlasí v souladu s ust. § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů se způsobem vyhodnocení
podmínek vyplývajících ze stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje k posouzení
vlivů na životní prostředí koncepce „Územní plán Krhová“
3. Zastupitelstvo obce Krhová bere na vědomí informace, obsažené v části II. až IV. obsahu

předloženého materiálu.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Čačková

14
0
0
1

5. RŮZNÉ
Informace k MHD Krhová
Navržený postup, který byl přednesen na Zastupitelstvu obce Krhová dne 13.9.2018 nebude
dle informací od RNDr. Černocha, vedoucího odboru komunálních služeb MěÚ VM možný z
důvodu kompletního zavedení projektu MHD zadarmo. Z tohoto důvodu město VM navrhlo

nový způsob řešení a to pokračování v Trojdohodě. V rámci trojdohody budou zajištěny služby
MHD dle projektu Optimalizace MHD VM.
Radním bude předložena k projednání Trojdohoda o úhradě prokazatelné ztráty na provoz linky
MHD trasa: Podlesí – Krhová a trasa: Na Štěpánově – Poličná, točna.

v Krhové dne 25.9.2018

„otisk razítka“
v.r.
…………………………………….………
Ing. Kateřina Halaštová
starostka

v.r.
…………………………………….………
Lukáš Macíček
místostarosta

Zápis ověřil

v.r.
……………………………………..
Jaroslav Pavlica

Zápis ověřil

v.r.
……………………………………..
Daniel Malík

