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VYJÁDŘENÍ
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního
rozvoje, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na žádost
ke koordinovanému stanovisku č. j. MMFM 135486/2015, kterou dne 06. 11. 2015 podal(a):
CIVIL PROJECTS s.r.o., Malý Koloredov 2377, 738 02 Frýdek-Místek
ve věci:
Účelová komunikace
na pozemku parc. č. 1201, 1202, 1208, 1210, 1211 v katastrálním území Krmelín
sděluje následující:
K žádosti byla doložena projektová dokumentace. Předmětem je napojení plánovaného areálu
v zastavěné části obce Krmelín na místní komunikaci na p. č. 1211 v k. ú. Krmelín. Toto
napojení bude vedlejší a bude sloužit pro osobní a malá nákladní auta. Hlavní napojení areálu
bude ze silnice I/58 a není součástí této projektové dokumentace.
Dle Územního plánu obce Krmelín se pozemky p. č. 1201, 1202, 1208, 1210 k.ú. Krmelín
nachází v nezastavěném území, v zóně zemědělská krajina. Podmíněně přípustným využitím
zóny jsou mimo jiné pozemní komunikace a parkoviště. Pozemek p. č. 1211 k. ú. Krmelín je
veden jako komunikace.
Záměr není v rozporu se záměry územního plánování, zejména s platným Územním
plánem obce Krmelín ani se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje.
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Podkladem pro vyjádření je platný územní plán obce Krmelín, schválený Zastupitelstvem obce
Krmelín dne 26. 6. 2002 ve znění změn č. 1, 2, 3.
Podmínkou pro umístění stavby je dále soulad záměru s požadavky stavebního zákona,
souvisejících prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území
a stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.
Poučení:
Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů podle zvláštních
předpisů. Koordinované stanovisko Vám bude doručeno samostatně.
S pozdravem

„otisk razítka“
Bc. Jana Vojtovičová, v. r.
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