PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ
Vážení občané,
obracíme se na vás z důvodu zjišťování veřejného mínění na problematiku plochy průmyslové výroby
v územním plánu.
Jedná se o plochu mezi obcí Ruda a místní částí Křeptov. V roce 2008 schválilo tehdejší zastupitelstvo
územní plán, který obsahuje i plochu pro výrobu a skladování (na obrázku č. 1 označena jako VP1), která se
rozprostírá podél silnice II/602 mezi Rudou a Křeptovem. Konkrétně začíná na konci obce Ruda u Holíkovy
stodoly a je dlouhá 393 m u silnice (na severu) a 260 m na jihu. Konec plochy je tedy přibližně až 112 metrů
za křížkem ve směru od Rudy. Hloubka (šířka) je 134 metrů a plocha je až k silnici. Celková plocha je 4,65
hektarů.
V podmínkách využití zastavitelné plochy (regulativy) pro funkční plochu - plocha výroby a
skladování – průmyslová výroba a skladování pro plochu VP1, což je plocha, která je předmětem průzkumu,
v omezeních tohoto územního plánu z roku 2008 na tuto plochu je napsáno:
Maximální výška objektů v ploše 15 m respektovat inženýrské sítě a jejich ochranná pásma. Po obvodu areálu vysázet
pás izolační zeleně. Umožnit vedení přístupové cesty k vodojemu. Areál bude oddělen od okolí pásem zeleně z domácích
druhů dřevin. Minimální podíl ploch osázených zelení v rámci plochy VP1 bude 30 %. 2. etapa výstavby.

Výřez z hlavního výkresu územního plánu Ruda z roku 2008 – v současnosti tento územní plán platí:

Tento územní plán prozatím platí do schválení nového územního plánu, který měl teď 8.4.2021 veřejné
projednávání návrhu územního plánu.

28.2.2019 nové Zastupitelstvo Obce Ruda (6 nových členů oproti roku 2008) schválilo nové regulativy
na tuto plochu zohledňující blízkost zastavěného území obce a výšky terénu v okolí, aby stavby zapadly do
zastavěného území a byl brán ohled na životní prostředí.
Nové podmínky (regulativy) využití ploch v novém územním plánu v jeho návrhu pro plochu výroby
a skladování – výroba a skladování – lehký průmysl označeném jako Z33 (v původním územním plánu z 2008
označením jako VP1):
 Zástavba do 10,0 m od úrovně upraveného terénu.

 Objekty do zastavěné plochy max. 600 m2
 Zastřešení objektů valbovou, polovalbovou nebo sedlovou střechou.
 Dopravní napojení sjezdem ze silnice II. třídy.
 Respektovat technickou infrastrukturu v ploše.
 Směrem k obytné zástavbě bude vysázena ochranná a izolační zeleň, vegetační pás zeleně o minimální šířce
8 m s výsadbou stromové vegetace.
 Směrem do volné krajiny bude vysázena stromová vegetace - izolační zeleň.
 Intenzita zastavění stavebního pozemku bude do 75%.
 Minimální podíl zeleně v ploše bude 15%.
 Využití plochy nebude negativně ovlivňovat nadlimitními hodnotami hluku chráněné prostory v
navazujících plochách bydlení.
10. prosince 2020 byla Zastupitelstvu Obce Ruda představena studie skladovací haly a sídlo firmy
Reater CZ a.s., která vykoupila nebo má smluvně zajištěny, dle jejich tvrzení, pozemky v dané ploše pro
výrobu a skladování. Jejich prvotní záměr je postavit skladovací halu s administrativní budovou o rozměrech
o celkové délce 78 metrů a celkové šířce 84 metrů (zastavěná plocha bude tedy až 6 500 m2), výška haly dle
předloženého konceptu by dosahovala až 13,5 metrů. Obě haly – skladovací i administrativní - by byly
s rovnou střechou. Dle prezentace je zatím plán firmy Reater CZ a.s. postavit pouze tuto velkou skladovací
halu s administrativní budovou, a ostatní menší budovy v průmyslové zóně realizovat až v případě zájmu
ostatních firem.
Zastupitelstvo Obce Ruda projednalo tuto předloženou koncepci na zasedání 28.1.2021, kdy
nesouhlasilo s předloženým návrhem a trvá na požadavku dodržení regulativů, které schválilo Zastupitelstvo
Obce Ruda dne 28.2.2019 (zástavba do výšky max. 10 metrů, plocha objektů max. do 600 m 2, charakter
zástavby: šikmé střechy s tradičním charakterem venkovské zástavby (střechy valbové, polovalbové,
sedlové)).

Výřez z hlavního výkresu návrhu územního plánu Ruda z roku 2021:

Po veřejném projednávání návrhu územního plánu Ruda pak byly proti návrhu územního plánu
vzneseny námitky ze strany Reater CZ a.s. a vlastníků pozemků zastoupených advokátní kanceláří.
Zastupitelstvo Obce Ruda zajímá názor vás, občanů. Jaký je váš názor k dané ploše a zda souhlasíte se
současným postojem Zastupitelstva Obce Ruda stát si za svými schválenými podmínkami pro využití dané
plochy? Nebo jste pro stavbu navrhovaného velkoskladu firmy Reater CZ a.s.?
Pro zjištění názoru občanů tedy vyhlašujeme průzkum veřejného mínění o jednotlivých variantách.
Vybranou variantu zakroužkujete, vypíšete povinné údaje jako příjmení, jméno, bydliště (pro jednoznačnou
identifikovatelnost).
Pod variantami necháváme prostor pro případné připomínky.
Hlasovat a vyjádřit svůj názor může každý občan starší 18 let s trvalým pobytem v obci Ruda, Ruda
(Křeptov) nebo Lhotka. Hlasovací lístky vhazujte do poštovní schránky Obecního úřadu Ruda, která je
umístěna před kulturním domem nebo v úředních hodinách na Obecním úřadě Ruda nebo zašlete oskenované
mailem. Hlasovat můžete do čtvrtka 13.5.2021 do 17:00 hod.
Zveřejněné výkresy a obrázky jsou k nahlédnutí i na webových stránkách Obce Ruda a na úředních
vývěskách.

Předem děkujeme za vyjádření Vašeho názoru.

Zastupitelstvo Obce Ruda
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