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Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučín – změna č. 1 
 
POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HLUČÍNA 
(včetně popisu změn návrhu změny č. 1 územního plánu vyplývajících z postupů podle 

stavebního zákona) 

 
Dosavadní proces pořizování Změny č. 1 Územního plánu Hlučína 
Územní plán Hlučín byl vydán dne 21.2.2017 Zastupitelstvem města Hlučína formou opatření 
obecné povahy usnesením č. 23/3a) s nabytím účinnosti dne 23.3.2017. 
O pořízení Změny č. 1 ÚP Hlučína zkráceným postupem (podle ustanovení § 55a a 55b 
stavebního zákona) a jejím obsahu rozhodlo Zastupitelstvo města Hlučína na svém zasedání 
konaném 04.09.2018, poté dne 31.1.2019 a následně také dne 26.2.2019 rozhodlo o 
zapracování dalších požadavků do připravované změny č. 1 Územního plánu Hlučína, 
pořizované z vlastního podnětu zkráceným postupem. 
Cílem pořízení Změny č. 1 ÚP Hlučína je prověření funkční využití zastavěného území 
s ohledem na rozvojové potřeby obce a záměry vlastníků pozemků při zohlednění dopravní 
obslužnosti území a napojení ploch na sítě veřejné technické infrastruktury. 
Určeným zastupitelem, spolupracujícím s pořizovatelem na pořízení územního plánu Hlučín – 
změna č. 1 je Zastupitelstvem města Hlučína učen starosta města Mgr. Pavel Paschek. 
Novela stavebního zákona nabízí možnost pořídit změnu územního plánu z vlastního podnětu 
ve zkráceném postupu, tzn. pouze formou veřejného projednání s vypuštěním předešlých fází 
projednání (tzn. bez projednání zadání a společného projednání návrhu změny územního 
plánu s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi). Podmínkou zkráceného 
postupu však bylo zajistit k navrhovanému obsahu změny územního plánu: 
- v souladu s § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona stanovisko krajského úřadu jako 

příslušného orgánu ochrany přírody z hlediska možného vyloučení významného vlivu na 
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, 

- v souladu s § 55a odst. 2 písm. e) stavebního zákona stanovisko krajského úřadu jako 
příslušného orgánu ochrany přírody, který uvede, zda má být návrh změny posuzován 
z hlediska vlivů na životní prostředí. 

Ze stanovisek k jednotlivým požadavkům, o která pořizovatel postupně požádal, vyplynulo, 
že: 
- navrhovaný obsah změny územního plánu Hlučína nemůže mít samostatně nebo ve spojení 

s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, 

- návrh na změnu ÚP Hlučína nebude posuzován podle § 10i zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí.  

 
Změna č. 1 územního plánu Hlučína dále prověří: 
- aktualizaci zastavěného území města a vymezených zastavitelných ploch s ohledem na již 
realizovanou výstavbu. 
- soulad s platnou legislativou, 
- soulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací, 
- soulad s koncepčními dokumenty Moravskoslezského kraje, 
- návaznost na okolní obce, 
- soulad s limity využití území dle aktualizace Územně analytických podkladů SO ORP 
Hlučín. 
 
Všechny uvedené požadavky se staly součástí Obsahu změny č. 1 Územního plánu Hlučín a 
zapracovány do Návrhu změny č. 1 Územního plánu Hlučín, který byl na základě výše 
uvedených požadavků zpracován v srpnu 2019 a byl podkladem pro veřejné projednání. 
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Veřejné projednání dle § 52 v souladu s § 55b stavebního zákona 
Dne 4.10.2019 bylo oznámeno zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu Hlučína s tím, že 
veřejné projednání bylo svoláno na 6.11.2019 v 16:00 hodin v Obřadní síni Městského úřadu 
Hlučín. Do návrhu změny č. 1 územního plánu bylo možno nahlížet u pořizovatele a rovněž 
byly k nahlédnutí veškeré podklady, ať už textové či grafické, na webových stránkách MěÚ 
Hlučín. Nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání mohl každý uplatnit své připomínky, 
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce 
veřejnosti mohli podat námitky. Dotčené orgány mohli uplatnit ve stejné lhůtě stanoviska 
k návrhu změny.  
Ve stanovené lhůtě bylo celkem uplatněno 5 stanovisek dotčených orgánů, 1 vyjádření 
sousední obce a 1 námitka. 
Na základě došlých podání k veřejnému projednání a jejich vyhodnocení a doplnění o další 
informace pak došlo k úpravě návrhu změny č. 1 územního plánu Hlučína. Tzn. uvedené 
požadavky na úpravu byly zapracovány do návrhu změny č. 1 územního plánu Hlučína a jsou 
podkladem pro opakované veřejné projednání. 
Vzhledem k tomu, že v případě zapracování úprav se jedná o podstatnou úpravu návrhu 
změny č. 2 územního plánu, pořizovatel si v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona vyžádal 
stanovisko příslušného úřadu a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i 
zákona o ochraně přírody a krajiny. Obsah jednotlivých stanovisek je uveden a vyhodnocen 
pod ozn. 4C. 
 
Úpravy návrhu územního plánu na základě výsledku veřejného projednání: 
- viz. textová část odůvodnění kapitola II.A.l.2 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ 
POKYNŮ K ÚPRAVĚ ZMĚNY Č. 1 ÚP HLUČÍNA 
 
Opakované veřejné projednání dle § 52 v souladu s § 55b stavebního zákona 
Dne 18.5.2021 bylo oznámeno konání opakovaného veřejného projednání upravovaných částí 
návrhu změny č. 1 územního plánu Hlučína s tím, že termín tohoto projednání byl stanoven na 
17.6.2021 v 16:00 hodin v sále Kulturního domu v Hlučíně. Do upraveného návrhu změny č. 
1 územního plánu bylo možno nahlížet u pořizovatele a rovněž byly k nahlédnutí veškeré 
podklady, ať už textové či grafické, na webových stránkách MěÚ Hlučín. Nejpozději do 7 dnů 
od veřejného projednání mohl každý uplatnit své připomínky, vlastníci pozemků a staveb 
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohli podat námitky. 
Dotčené orgány mohli uplatnit ve stejné lhůtě stanoviska k návrhu změny.  
Ve stanovené lhůtě bylo celkem uplatněno 5 stanovisek dotčených orgánů, 1 vyjádření 
sousední obce a 2 námitky. 
Na základě došlých podání k veřejnému projednání a jejich vyhodnocení a doplnění o další 
informace pak došlo k úpravě návrhu změny č. 1 územního plánu Hlučína. Tzn. uvedené 
požadavky na úpravu byly zapracovány do návrhu změny č. 1 územního plánu Hlučína a jsou 
podkladem pro II. opakované veřejné projednání. 
Vzhledem k tomu, že v případě zapracování úprav se jedná o podstatnou úpravu návrhu 
změny č. 2 územního plánu, pořizovatel si v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona vyžádal 
stanovisko příslušného úřadu a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i 
zákona o ochraně přírody a krajiny. Obsah jednotlivých stanovisek je uveden a vyhodnocen 
pod ozn. 4E. 
 
Úpravy návrhu územního plánu na základě výsledku opakovaného veřejného projednání: 
- viz. textová část odůvodnění kapitola II.A.l.2 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ 
POKYNŮ K ÚPRAVĚ ZMĚNY Č. 1 ÚP HLUČÍNA 
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II. opakované veřejné projednání dle § 52 v souladu s § 55b stavebního zákona 
Dne 21.10.2021 bylo oznámeno konání II. opakovaného veřejného projednání upravovaných 
částí návrhu změny č. 1 územního plánu Hlučína s tím, že termín tohoto projednání byl 
stanoven na 24.11.2021 v 16hod v Obřadní síni Městského úřadu V Hlučíně. Do upraveného 
návrhu změny č. 1 územního plánu bylo možno nahlížet u pořizovatele a rovněž byly 
k nahlédnutí veškeré podklady, ať už textové či grafické, na webových stránkách MěÚ 
Hlučín. Nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání mohl každý uplatnit své připomínky, 
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce 
veřejnosti mohli podat námitky. Dotčené orgány mohli uplatnit ve stejné lhůtě stanoviska 
k návrhu změny.  
Ve stanovené lhůtě bylo celkem uplatněno 4 stanoviska dotčených orgánů, 1 vyjádření 
sousední obce a 2 námitky. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem následně vyhodnotil výsledky projednání, 
zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. Tyto návrhy doručil dotčeným orgánům a 
krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzval je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení 
uplatnily stanoviska.  
 
Rozhodnutí o námitkách a vydání územního plánu: 
Pořizovatel předložil Zastupitelstvu města Hlučína návrh rozhodnutí o námitkách a 
vyhodnocení připomínek a rovněž návrh na vydání změny č. 1 územního plánu s jeho 
odůvodněním. 
Zastupitelstvo města Hlučína dne 17.2.2022 pod bodem 25/11a) rozhodlo v souladu 
s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č.500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
o námitkách uplatněných při veřejném, opakovaném veřejném a II. opakovaném veřejném 
projednání návrhu územního plánu Hlučína – změna č. 1 dle příloh č. 4, 7 a 10 opatření 
obecné povahy ÚP Hlučín – změna č. 1. Zároveň pod stejným bodem Zastupitelstvo města 
Hlučína následně vydalo v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, územní plán 
Hlučína – změnu č. 1 formou Opatření obecné povahy. 
Po nabytí účinnosti tohoto opatření se stává Územní plán Hlučína – změna č. 1 závazným 
podkladem pro místně příslušný stavební úřad ve věcech umisťování a povolování 
zamýšlených staveb zájemcům o výstavbu změnou dotčených lokalitách města Hlučína. 


