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Vyhodnocení stanovisek došlých v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Hlučína – změna č. 1: 
 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje – koordinované stanovisko ve smyslu § 55b odst. 2 
stavebního zákona: 
Poř. 
číslo 

Stanovisko / obsah Vypořádání stanoviska 

4. Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí a zemědělství, 28.října 117, 702 18 
Ostrava 2, sp.zn.: ŽPZ/29226/2019/Jak, 205.2 S5, 11.11.2019 

 Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský 
úřad“), jako věcně a místně příslušný dotčený orgán podle 
§ 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 136 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), a podle dále uvedených ustanovení 
jednotlivých zvláštních zákonů po zkoordinování těchto 
jednotlivých požadavků na ochranu dotčených veřejných 
zájmů, které všechny krajský úřad hájí, přiměřeně též 
podle § 140 správního řádu vydává, k návrhu změny č. 1 
územního plánu (ÚP) Hlučín, toto koordinované 
stanovisko:  
1/ zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů  
Krajský úřad, jako dotčený orgán státní památkové péče ve 
smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 
souhlasí s návrhem změny č. 1 ÚP Hlučín.  
Odůvodnění:  
Krajský úřad, jako dotčený orgán státní památkové péče ve 
smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 
souhlasí s návrhem změny č. 1 ÚP Hlučín (Veřejné 
projednání § 55b). Z návrhu nevyplývají změny, které by 
měly negativní vliv na městskou památkovou zónu Hlučín, 
tzn. nebudou tak ohroženy její urbanistické, 
architektonické a historické hodnoty.  
2/ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů  
Veřejné zájmy, jejichž ochrana je v působnosti krajského 
úřadu dle § 40 odst. 3 písm. f) nejsou dotčeny.  
Odůvodnění:  
Dle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů z 
hlediska řešení územních zájmů silnic II. a III. třídy Návrh 
ÚP Hlučín, změna č. 1, nenavrhuje v koncepci silnic II. a 
III. třídy žádné změny. 
3/ zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů  
Krajský úřad příslušný dle § 48a odst. 2 písm. b) zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „lesní zákon“) uplatňuje k předloženému návrhu změny 
č. 1 návrhu ÚP Hlučín ve fázi veřejného projednání dle § 
55 souhlasné stanovisko.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. Ze stanoviska 
nevyplývají žádné požadavky 
na úpravu návrhu územního 
plánu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. Ze stanoviska 
nevyplývají žádné požadavky 
na úpravu návrhu změny 
územního plánu. 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. Ze stanoviska 
nevyplývají žádné požadavky 
na úpravu návrhu změny 
územního plánu. 
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Odůvodnění:  
Dle § 48a odst. 2 písm. b) lesního zákona krajský úřad 
uplatňuje stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou 
působností. V rámci zkráceného veřejného projednávání 
dle § 55b stavebního zákona návrhem změny č. 1 v ÚP 
Hlučín nebyly umisťovány nové plochy na pozemky 
určené k plnění funkcí lesa, avšak dle předložené 
dokumentace byly navrženy zastavitelné plochy: plocha 
1/Z1.4 - SV smíšená obytná - vesnická na pozemku parc. č. 
3947/2 k. ú. Hlučín a plocha 1/Z2.1 SV smíšená obytná - 
vesnická na pozemku parc. č. 367 k. ú. Bobrovníky, ze 
kterých je zřejmé dotčení ochranného pásma 50 m od 
hranice lesa. Při hodnocení těchto ploch se krajský úřad 
zabýval předpoklady možné existence staveb v ochranném 
pásmu lesa tak, aby bylo zajištěno plnění funkcí lesa a 
současně nebyla ohrožena bezpečnost staveb, přičemž 
dospěl k závěru, že byť jsou z jedné strany hranice těchto 
ploch de facto totožné s hranicí lesa, velikost a tvar těchto 
ploch nevylučuje umístění stavby za splnění výše 
uvedených předpokladů.  
4/ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů  
Krajský úřad jako dotčený orgán podle § 107 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
souhlasí s navrženými změnami územního plánu.  
Odůvodnění:  
Navržené změny územního plánu respektují veřejné zájmy 
vyplývající z vodního zákona.  
5/ zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
Krajský úřad není dotčeným orgánem dle zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o 
odpadech) a stanovisko nevydává.  
Odůvodnění:  
Dle § 79 odst. 1 písm. k) zákona o odpadech uplatňuje 
stanovisko k územním plánům a regulačním plánům 
obecní úřad obce s rozšířenou působností.  
6/ zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů  
Z hlediska veřejných zájmů vyplývajících ze zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně přírody a 
krajiny“), které hájí krajský úřad podle § 77a odst. 4 písm. 
x) tohoto zákona, krajský úřad souhlasí s předloženým 
návrhem územního plánu.  
Odůvodnění:  
Limity využití území, které krajský úřad hájí v souladu se 
zákonem o ochraně přírody a krajiny, nejsou návrhem 
územního plánu dotčeny.  
Krajský úřad dle předmětného ustanovení zákona o 
ochraně přírody a krajiny uplatňuje ve svém správním 
obvodu, nejde-li o národní park, chráněné krajinné oblasti, 
národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a 
ochranná pásma těchto zvláště chráněných území anebo o 
vojenské újezdy, stanovisko k zásadám územního rozvoje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. Ze stanoviska 
nevyplývají žádné požadavky 
na úpravu návrhu změny 
územního plánu. 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. Ze stanoviska 
nevyplývají žádné požadavky 
na úpravu návrhu změny 
územního plánu. 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. Ze stanoviska 
nevyplývají žádné požadavky 
na úpravu návrhu změny 
územního plánu. 
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a k územním plánům obcí s rozšířenou působností z 
hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a 
krajiny, a dále k ostatním územním plánům a regulačním 
plánům z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem, není-
li příslušný jiný orgán ochrany přírody. 
7/ zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů  
Krajský úřad, jako správní orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu dle § 17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon o ochraně zemědělského půdního 
fondu"), posoudil předložený návrh ÚP Hlučín změny č. 1, 
a to z hlediska zásad ochrany zemědělské půdy 
vymezených § 4 a § 5 uvedeného zákona. Na základě 
uvedených ustanovení krajský úřad konstatuje, že s 
předloženým návrhem nesouhlasí.  
Odůvodnění:  
Krajský úřad nesouhlasí s předloženým návrhem z důvodu 
vymezení zastavitelných ploch 1/Z2.1, 1/Z3.1, 1/Z3.2, 
1/Z3.3, přičemž své stanovisko odůvodňuje následovně:  
Podle ust. § 4 zákona o ochraně zemědělského půdního 
fondu je nutno pro nezemědělské účely použít především 
nezemědělskou půdu, zejména nezastavěné a nedostatečně 
využité pozemky v zastavěném území nebo na 
nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo 
toto území, stavební proluky a plochy získané zbořením 
přežilých budov a zařízení. Musí-li v nezbytných 
případech dojít k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského 
půdního fondu, je nutné postupovat v souladu se zásadami 
definovanými v § 4 odst. 1 písm. a) – f) zákona o ochraně 
zemědělského půdního fondu, navrhnout a zdůvodnit 
takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského 
půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných 
zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit 
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond, a to zpravidla ve srovnání s jiným 
možným řešením.  
Plochy vymezené pod ozn. 1/Z2.1, 1/Z3.1, 1/Z3.2, 1/Z3.3, 
které jsou vymezovány nově, tj. nemají oporu ve stávající 
územně plánovací dokumentaci. Jedná se o plochy, které 
jsou navrhovány na pozemcích I. třídy ochrany. Dle 
současně platné výše citované právní úpravy lze 
zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout 
pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje 
nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního 
fondu a tato skutečnost musí být v územním plánu 
odůvodněná.  
S ostatními navrhovanými plochami krajský úřad 
souhlasí, neboť tyto se buď nedotýkají zájmů ochrany 
zemědělského půdního fondu, nebo jsou z hlediska 
ochrany zemědělského půdního fondu akceptovatelné - 
Jedná se zejména o plochy, které jsou vymezeny v 
prolukách zastavěného území, dotýkají se méně kvalitní 
půdy, a úpravou záboru nedojde k významnému narušení 
organizace zemědělského půdního fondu, hydrologických 
a odtokových poměrů v území ani sítě zemědělských 
účelových komunikací.  

 
 
 
 
 
 
 
Z důvodu uvedeného 
nesouhlasného stanoviska zaslal 
pořizovatel dne 19.2.2020 
krajskému úřadu „žádost o 
přehodnocení nesouhlasného 
stanoviska správního orgánu 
ochrany zemědělského půdního 
fondu v rámci veřejného 
projednání“. Krajský úřad ve 
svém navazujícím stanovisku 
ze dne 6.3.2020 (uvedeno níže 
pod bodem „4A“) reagoval na 
navrhované úpravy. 
Vzhledem k novým 
skutečnostem pořizovatel dne 
16.9.2020 zaslal krajskému 
úřadu „žádost o opětovné 
přehodnocení nesouhlasného 
stanoviska správního orgánu 
ochrany zemědělského půdního 
fondu po veřejném projednání“. 
Krajský úřad ve svém 
navazujícím stanovisku ze dne 
30.9.2020 (uvedeno níže pod 
bodem „4B“) reagoval na 
navrhované úpravy. 
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8/ zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů  
Krajský úřad podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), souhlasí se 
změnou územně plánovací dokumentací.  
Odůvodnění:  
Návrh změny územně plánovací dokumentace není v 
rozporu s platným programem zlepšování kvality ovzduší, 
z něhož krajský úřad vychází podle § 12 odst. 1 zákona o 
ochraně ovzduší, a s ním související Územní energetickou 
koncepcí Moravskoslezského kraje.  
9/ zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií 
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 
látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných 
havárií)  
Veřejné zájmy, vyplývající ze zákona o prevenci 
závažných havárií, které hájí krajský úřad podle § 49 odst. 
2 téhož zákona, nejsou dotčeny. 
Odůvodnění:  
Na území obce není žádný objekt zařazený do skupiny A či 
B dle uvedeného zákona.  
10/ zákon 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  
Krajský úřad není dotčeným orgánem ve smyslu § 22 
písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).  
Odůvodnění:  
Krajský úřad konstatuje, že k jednotlivým obsahům změny 
ÚP byla vydána následující stanoviska dle § 55a odst. e) 
stavebního zákona: k žádosti č. 1 – 40 bylo vydáno 
stanovisko s č. j. MSK 87125/2018 ze dne 11.07.2019; k 
žádosti č. 41 – 43 bylo vydáno stanovisko s č. j. MSK 
158634/2018 ze dne 21.11.2018; k žádosti č. 44 s č. j. 
MSK 168331/2018 ze dne 20.12.2018; k žádosti č. 45 – 48 
bylo vydáno stanovisko č. j. MSK 177518/2018 ze dne 
21.01.2019; k žádosti č. 49 – 56 bylo vydáno stanovisko s 
č. j. MSK 9094/2019 ze dne 28.01.2019; k žádosti č. 57 – 
59 bylo vydáno stanovisko s č. j. MSK 21961/2019 ze dne 
25.02.2019.  
Krajský úřad konstatuje, že ve všech uvedených 
stanoviscích bylo konstatováno, že návrh změny ÚP 
Hlučín nebude posuzován dle § 10i zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí, a proto změna č. 1 ÚP Hlučín 
neobsahuje vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský 
úřad tedy nevydává stanovisko k posouzení vlivů 
provádění územního plánu na životní prostředí a není 
dotčeným orgánem při jeho pořizování.  
Závěr  
Krajský úřad posoudil návrh změny ve smyslu § 55b odst. 
2 stavebního zákona, podle ustanovení jednotlivých 

 
 
Vzato na vědomí. Ze stanoviska 
nevyplývají žádné požadavky 
na úpravu návrhu změny 
územního plánu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. Ze stanoviska 
nevyplývají žádné požadavky 
na úpravu návrhu změny 
územního plánu. 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. Ze stanoviska 
nevyplývají žádné požadavky 
na úpravu návrhu změny 
územního plánu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
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zvláštních zákonů, na základě nichž je krajský úřad 
příslušný k vydávání stanovisek k předmětné územně 
plánovací dokumentaci. S ohledem na vše uvedené vydal 
postupy především podle části čtvrté správního řádu coby 
dotčený orgán toto koordinované stanovisko podle § 4 
odst. 2 písm. b) stavebního zákona jako nesamostatné 
rozhodnutí ve správním řízení, které je závazným 
podkladem pro opatření obecné povahy vydávané podle 
stavebního zákona. 

4A. Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí a zemědělství, 28.října 117, 702 18 
Ostrava 2, sp.zn.: ŽPZ/7078/2020/Kli, 202 S5, 6.3.2020 

 Navazující stanovisko orgánu ochrany zemědělského 
půdního fondu k návrhu změny č. 1 ÚP Hlučín  
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel 
dne 20. 2. 2020 žádost pořizovatele změny č. 1 územního 
plánu Hlučín (dále jen „návrh ÚP“) – Městského úřadu 
Hlučín, odboru výstavby, o vydání navazujícího stanoviska 
dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k 
tomuto návrhu ÚP. K návrhu ÚP bylo z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně 
ZPF“), vydáno nesouhlasné stanovisko v rámci 
koordinovaného stanoviska č. j. MSK 146425/2019 ze dne 
11. 11. 2019.  
Krajský úřad jako dotčený správní orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu dle § 17a zákona o ochraně 
ZPF posoudil v rámci předmětného koordinovaného 
stanoviska návrh ÚP, a to z hlediska zásad ochrany 
zemědělské půdy vymezených § 4 a § 5 uvedeného 
zákona, přičemž konstatoval, že nesouhlasí s předloženým 
návrhem v případě vymezení zastavitelných ploch 1/Z2.1, 
1/Z3.1, 1/Z3.2 a 1/Z3.3. Krajský úřad konstatoval, že se 
jedná o území z hlediska kvality zemědělské půdy 
začleněné do I. a II. třídy ochrany. Dle současně platné 
právní úpravy (§ 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF) lze 
zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v 
případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad veřejným 
zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. S ohledem 
na zásady ochrany zemědělské půdy definované citovanou 
stávající platnou právní úpravou na úseku ochrany 
zemědělského půdního fondu je proto nezbytné vyhodnotit 
a odůvodnit potřebu navrhovaného záboru zastavitelných 
ploch z hlediska zásad vymezených § 4 zákona o ochraně 
zemědělského půdního fondu.  
V rámci žádosti o vydání navazujícího stanoviska byl 
pořizovatelem předložen upravený návrh ÚP, v němž jsou 
uvedeny nové skutečnosti a upřesňující informace.  
Plocha 1/Z2.1 byla, v předešlém předkládaném návrhu ÚP, 
jak v textové, tak v grafické části, vyhodnocena jako 
plocha se zemědělskou půdou I. třídy ochrany, která dle § 
4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF lze zemědělskou půdu I. a 
II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný 
veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem 
ochrany zemědělského půdního fondu. Úpravou územního 
plánu dochází k opravě tohoto údaje, kdy tato plocha spadá 
do bonitované půdně ekologické jednotky 61400 a plocha 

Na základě stanoviska 
provedena úprava textové i 
grafické části návrhu změny č. 
1 územního plánu. 
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je tedy zařazena do III. třídy ochrany zemědělského 
půdního fondu, tudíž se na ni nevztahuje prokázání jiného 
veřejného zájmu, který by výrazně převažoval nad 
veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. 
Jedná se o plochu, která je doplněním navržené zástavby a 
již stávající zástavby, na kterou přímo navazuje. Plocha 
svým záborem nenarušuje organizaci zemědělského 
hospodaření ani se nenachází na meliorovaných pozemcích 
a vzhledem k výše uvedeného je z pohledu ochrany ZPF 
akceptovatelná.  
Co se týče ploch 1/Z3.1, 1/Z3.2 a 1/Z3.3 (SV – smíšené 
obytné – vesnické) předkládá ÚP následující doplnění, že 
novela stavebního zákona nově definuje veřejný zájem 
mimo jiné jako obnovu a rozvoj sídelní struktury pro 
kvalitní bydlení (§19 odst. 1) písm. i) a § 18 odst. 3) 
stavebního zákona. Uvedené je potřeba zohlednit při 
zdůvodnění potřeby vymezení nových zastavitelných ploch 
na I. a II třídy ochrany ZPF.  
S tímto výše uvedeným doplněním týkající se ploch 
1/Z3.1, 1/Z3.2 a 1/Z3.3, se krajský úřad neztotožňuje. 
Plochy 1/Z3.1, 1/Z3.2 a 1/Z3.3 se nacházejí na zemědělské 
půdě I. a II. třídy ochrany. Podle § 4 odst. 3 zákona o 
ochraně ZPF lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany 
odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem 
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany 
zemědělského půdního fondu. Veřejný zájem musí být 
posuzován vždy v konkrétním případě na základě 
poměřování nejrůznějších partikulárních zájmů a musí být 
spolehlivě oddělen od zájmu soukromého či kolektivního. 
Veřejný zájem musí být současně posuzován ve vazbě na 
neexistenci jiného možného řešení. Krajský úřad má za to, 
že v daných případech nebyla existence veřejného zájmu 
ve vazbě na neexistenci jiného možného řešení prokázána. 
Řada ploch určená pro bytovou výstavbu ze stávajícího 
územního plánu není dosud využita a potřeba 
navrhovaného záboru nových zastavitelných ploch není 
odůvodnitelná a nejedná se o veřejný zájem, který by 
výrazně převažoval nad veřejným zájmem ochrany 
zemědělského půdního fondu. Krajský úřad s 
vymezeními plochami 1/Z3.1, 1/Z3.2 a 1/Z3.3 
nesouhlasí.  
Tímto postupem dochází z hlediska ochrany 
zemědělského půdního fondu k přehodnocení vyjádření 
a změně bodu 7 uvedeného koordinovaného stanoviska 
ze dne 11. 11. 2019, vedeného pod č. j. MSK 
146425/2019, s tím, že krajský úřad v případě plochy 
1/Z2.1 s předloženým návrhem souhlasí. V případě 
ploch 1/Z3.1, 1/Z3.2 a 1/Z3.3 s předloženým návrhem 
nesouhlasí. Ostatní vyjádření uvedená v tomto 
koordinovaném stanovisku nejsou závěrem přijatým z 
hlediska ochrany zemědělského půdního fondu 
dotčena. 

4B. Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí a zemědělství, 28.října 117, 702 18 
Ostrava 2, sp.zn.: ŽPZ/24183/2020/Kli, 202 S5, 30.9.2020 

 Navazujícího stanoviska orgány ochrany zemědělského 
půdního fondu k návrhu změny č. 1 ÚP Hlučín  
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního 

Vyhověno. V souladu se závěry 
navazujícího stanoviska orgánu 
ochrany ZPF byla zastavitelná 
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prostředí a zemědělství (dále též „krajský úřad“), obdržel 
Vaši žádost pod č.j. HLUC/51885/2020/OSP/Ku ze dne 
16. 9. 2020 o změnu navazujícího stanoviska krajského 
úřadu, vedeného pod č.j. MSK 27820/2020, sp. zn. 
ŽPZ/7078/2020/Kli ze dne 6. 3. 2020 (dále též jen 
„navazující stanovisko“), vydaného v souvislosti s 
návrhem změny č. 1 územního plánu Hlučín, a to z 
hlediska zájmů vymezených zákonem č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále též „zákon o ochraně zemědělského půdního 
fondu“).  
Uvedeným navazujícím stanoviskem krajský úřad, jako 
dotčený správní orgán ochrany zemědělského půdního 
fondu, příslušný ve smyslu postupů vymezených § 17a 
písm. a) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně 
zemědělského půdního fondu“), změnil část 7. 
koordinovaného stanoviska krajského úřadu č.j. MSK 
146425/2019, sp. zn. ŽPZ/29226/2019/Jak, ze dne 
11.11.2019 tak, že s upraveným návrhem v případě plochy 
1/Z2.1 změny č.1 územního plánu Hlučín souhlasil.  
V rámci žádosti o vydání přehodnocení navazujícího 
stanoviska byl pořizovatelem předložen upravený návrh 
ÚP, v němž jsou uvedeny nové skutečnosti a upřesňující 
informace plochy 1/Z3.2.  
Plocha 1/Z3.2 byla, v předešlém předkládaném návrhu ÚP, 
jak v textové, tak v grafické části, vyhodnocena jako 
plocha se zemědělskou půdou I. třídy ochrany, která dle § 
4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF lze zemědělskou půdu I. a 
II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný 
veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem 
ochrany zemědělského půdního fondu. Úpravou územního 
plánu dochází k opravě tohoto údaje, kdy tato plocha spadá 
do bonitované půdně ekologické jednotky 62213 a plocha 
je tedy zařazena do V. třídy ochrany zemědělského 
půdního fondu, tudíž se na ni nevztahuje prokázání jiného 
veřejného zájmu, který by výrazně převažoval nad 
veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. 
Dále je nutno zmínit, že předmětná plocha se nachází v 
území sevřeným ze severní strany místní komunikací a ze 
západní strany komunikací III/4696. Plocha navazuje na 
navrženou a stávající zástavbu a plocha svým záborem 
nenarušuje organizaci zemědělského hospodaření ani se 
nenachází na meliorovaných pozemcích a vzhledem k výše 
uvedeného je z pohledu ochrany ZPF akceptovatelná. 
Tímto postupem, přijatým na základě uvedeného 
požadavku, je možno z hlediska ochrany zemědělského 
půdního fondu přehodnotit navazující stanovisko ze 
dne 6. 3. 2020, vedené pod č.j. MSK 27820/2020, sp. zn. 
ŽPZ/7078/2020/Kli, a to tak, že krajský úřad, s takto 
odůvodněným návrhem změny týkající se plochy ozn. 
1/Z3.2 územního plánu Hlučín změny č. 1 souhlasí. 
Zbývající část původního navazujícího stanoviska není, 
závěrem z požadovaného hlediska, dotčena. 

plocha 1/Z3.2 ponechána v 
návrhu Změny č. 1 ÚP Hlučína 
a zastavitelné plochy 1/Z3.1 a 
1/Z3.3 byly zařazeny do ploch 
územních rezerv. 
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Dotčené orgány: 
Poř. 
číslo 

Stanovisko / obsah Vypořádání stanoviska 

9. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, č.j. 
KHSMS 52855/2019/OP/HOK, ze dne 11.5.2019 

 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se 
sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní 
úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i), j) zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený 
správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 
Sb. a § 4 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) posoudila 
podání oznámení Magistrátu města Opavy ze dne 
4.10.2019 o konání veřejného projednání a výzvy k 
uplatnění stanoviska k návrhu změny č. 1 územního plánu 
Hlučín. 
Po prostudování podkladů Krajská hygienická stanice 
Moravskoslezského kraje jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 82 odst. 2, písm. j) zákona č.258/2000 Sb., ve 
spojení s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko:  
S návrhem změny č. 1 územního plánu Hlučín souhlasí. 
Odůvodnění:  
Na základě podání oznámení Magistrátu města Opavy ze 
dne 4.10.2019 o konání veřejného projednání o návrhu 
změny č. 1 územního plánu Hlučín a výzvy k uplatnění 
stanovisek a připomínek posoudila Krajská hygienická 
stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako 
dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s 
požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.  
Po předchozím jednání byly provedeny textové úpravy 
návrhu změny č. 1 ÚP Hlučín. Jednalo se o přečíslování 
některých kapitol, o nové označení některých ploch a 
úpravu jejich výměry, o změnu kapitoly týkající se 
krajinného rázu či úpravu podmínek využití u některých 
ploch.  
K částem řešení, které byly od společného jednání 
změněny, nemá KHS připomínky. Návrh změny č. 1 
územního plánu Hlučín odpovídá požadavkům zákona č. 
258/2000 Sb. a souvisejících předpisů. 

Vzato na vědomí. Ze stanoviska 
nevyplývají žádné požadavky 
na úpravu návrhu změny 
územního plánu. 

10. Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Opava, Těšínská 39, zn.: HSOS-88960-
2/2019, ze dne 8.10.2019 

 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jako 
dotčený orgán podle ustanovení § 12 odst. 2 písm. i) 
zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě 
posouzení dané dokumentace vydává Hasičský záchranný 
sbor Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovením § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
souhlasné stanovisko. 
Odůvodnění:  
Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu stanoviska 

Vzato na vědomí. Ze stanoviska 
nevyplývají žádné požadavky 
na úpravu návrhu změny 
územního plánu. 
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splňuje obsahové náležitosti uvedené ve vyhlášce č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. ve 
vztahu k civilní ochraně a ochraně obyvatelstva a zároveň 
splňuje požadavky civilní ochrany k územnímu plánu 
podle § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a 
provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

13. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, 
oddělení ochrany územních zájmů Morava, Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno, Sp. zn.: 
95643/2019-1150-OÚZ-BR, 31.10.2019 

 Odbor ochrany územních zájmů, Sekce nakládání s 
majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním 
v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako 
věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování 
obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního 
zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona  
stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné 
povahy dle stavebního zákona.  
Ministerstvo obrany požaduje opravu popisu limitu v 
legendě koordinačního výkresu o aktuální údaj.  
ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 5 m OD HRANICE KASÁREN 
P.BEZRUČE  
nahraďte za aktuální popis  
ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ OBJEKTU MOČR 250 m OD 
HRANICE KASÁREN P.BEZRUČE  
Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany 
posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů 
staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. 
(dle ÚAP jev 119).  
Vzhledem k tomu, že tento zájem se dotýká celého 
správního území zapracujte do grafické části např. 
formou následující textové poznámky pod legendu 
koordinačního výkresu: „Celé správní území je 
zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska 
povolování vyjmenovaných druhů staveb“.  
Odůvodnění:  
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 
písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a zmocněním 
v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení 
oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace 
(dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z 
pozice dotčeného orgánu.  
Vymezená území Ministerstva obrany tvoří 
neopomenutelné limity v území nadregionálního významu 
a jejich respektování.  
Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD 
další připomínky za předpokladu zapracování výše 
požadovaných připomínek do grafické části ÚPD. 

Na základě stanoviska 
provedena úprava textové i 
grafické části návrhu změny č. 
1 územního plánu. 

15. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, sp. zn.: MPO 
76997/2019, ze dne 11.10.2019 

 Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve Provedena úprava v rozsahu dle 
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věci využívání nerostného bohatství a ve smyslu 
ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a 
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "horní zákonu), uplatňujeme 
k výše uvedené územně plánovací dokumentaci podle 
ustanovení § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, následující stanovisko.  
S návrhem změny č. 1 Územního plánu Hlučín (dále jen 
"návrh změny územního plánu") souhlasíme 
s podmínkami: 
1. do textové části a odůvodnění návrhu změny územního 
plánu doplnit, k jakým změnám dochází v chráněném 
ložiskovém území Hlučín I. 
2. v plochách, na kterých se nachází chráněné ložiskové 
území Hlučín I. doplnit do podmíněně přípustného využití 
území text „nové stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu 

nerostů lze umístit pouze za předpokladu, že nebude 

zhoršena prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy a 

pro člověka; nebude zhoršena kvalita životního prostředí; 

stavby, zařízení a jiná opatření nebudou mít negativní vliv 

na prvky v zájmu ochrany přírody a krajiny“. 
Odůvodnění: 
V severovýchodní části obce se nachází chráněné 
ložiskové území černého uhlí a zemního plynu Čs. část 
Hornoslezské pánve (ID: 14400000) a výhradní ložisko 
černého uhlí Šilheřovice (ID: 3258500). Dále se v obci 
nachází výhradní ložisko cihlářské suroviny Hlučín – 
západ (ID: 3222100) se stanoveným chráněným 
ložiskovým územím Hlučín I. (ID: 22210000). 
Podmínky ochrany nerostného bohatství v řešeném území 
pro chráněné ložiskové území Čs. části Hornoslezské 
pánve jsou stanoveny rozhodnutím MŽP ČR ze dne 
27.3.1998 a jeho přílohy, č.j. 880/2/667/22/A-10/1997/98 a 
závazným stanoviskem Krajského úřadu 
Moravskoslezského, odbor ŽP a zemědělství ze dne 
17.9.2007, č.j. ŽPZ/16077/2007/So. 
Podle koordinačního výkresu dochází k rušení jevu v okolí 
chráněného ložiskového území Hlučín I. (dále jen „CHLÚ 
Hlučín I.“), v textové části ani odůvodnění návrhu změny 
územního plánu však není nikde uvedeno, o jakou změnu 
se jedná. Požadujeme proto doplnit textovou část a 
odůvodnění tak, aby bylo zřejmé, k jakým změnám 
v CHLÚ Hlučín I. dochází. 
Vzhledem ke skutečnosti, že dle odůvodnění návrhu změny 
územního plánu dochází v CHLÚ Hlučín I. k upřesnění 
podmínek využití ploch jednotlivých území, požadujeme 
do podmínek přípustného využití územních ploch, na nichž 
se CHLÚ Hlučín I. nachází, doplnit větu „nové stavby, 

zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů lze umístit pouze 

za předpokladu, že nebude zhoršena prostupnost krajiny 

pro volně žijící živočichy a pro člověka; nebude zhoršena 

kvalita životního prostředí; stavby, zařízení a jiná opatření 

nebudou mít negativní vliv na prvky v zájmu ochrany 

přírody a krajiny“. Dojde tak k zajištění povinností 
vyplývajících z ustanovení § 15 odst. 1 horního zákona, 
podle kterého jsou zpracovatelé územně plánovací 

požadavku, tzn. v textu 
upřesněno, že dochází k úpravě 
hranice CHLÚ Hlučín I. dle 
podkladů získaných 
z aktuálních dat územně 
analytických podkladů s tím, že 
se stávající hranice se zrušila a 
byla nahrazena novou. 
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dokumentace povinní při územně plánovací činnosti 
navrhovat takové řešení, které je z hlediska ochrany a 
využití nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných 
obecných zájmů nejvýhodnější. 

 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje – stanovisko dle ust. § 55 odst. 4 stavebního zákona: 
Poř. 
číslo 

Stanovisko / obsah Vypořádání stanoviska 

3. Krajský úřad MSK, odbor územního plánování a stavebního řádu, 28.října 117, 702 18 
Ostrava 2, sp.zn.: ÚPS/29256/2019/Mich, 326.2 S5, č.j.: MSK 170494/2019, 20.12.2019 

 Vážení, dne 21.12.2019 jste dle ust. § 55b odst. 4 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), požádali Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a 
stavebního řádu, (dále jen „krajský úřad“) o stanovisko k 
návrhu změny č. 1 Územního plánu Hlučína (dále jen 
„změna č. 1“).  
Pořizovatelem změny č. 1 je Městský úřad Hlučín, odbor 
výstavby, dokumentaci zpracoval Ing. arch. Petr Gajdušek 
(číslo autorizace ČKA 00969). Orgánem příslušným k 
vydání změny č. 1 je Zastupitelstvo města Hlučín. O 
obsahu a pořízení změny č. 1 zkráceným postupem 
rozhodlo Zastupitelstvo města Hlučín ve dnech 31.01.2019 
a 26.02.2019. Veřejné projednání změny č. 1 se konalo dne 
06.11.2019. Změnou č. 1 jsou navrženy úpravy regulativů 
a změna funkčního využití území, nové zastavitelné plochy 
jsou navrženy v návaznosti na zastavěné a zastavitelné 
území. Změnou č. 1 je řešeno území, ve kterém část 
Územního plánu Hlučín (dále jen „ÚP Hlučín“) zrušil 
krajský úřad. Území, ve kterém části ÚP Hlučín zrušily 
soudy, je ve zm. 1 vyznačeno, řešeno bude samostatnou 
změnou, o pořízení této změny rozhodlo Zastupitelstvo 
města Hlučín usnesením č. 8/11a) ze dne 05.09.2019.  
K žádosti byly předloženy tyto podklady:  
1. návrh změny č. 1  
2. kopie stanovisek a připomínek k návrhu změny č. 1:  
- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor 
ochrany územních zájmů, ze dne 31.10.2019  
- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ze dne 11.10.2019  
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje ze 
dne 08.10.2019  
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se 
sídlem v Ostravě ze dne 05.11.2019  
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství ze dne 11.11.2019  
- Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 04.11.2019  
- Statutární město Ostrava, rada města, ze dne 05.11.2019  
- MUDr. Claudia Ondrušová, MBA ze dne 12.11.2019  
 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, ve svém stanovisku ze dne 
11.11.2019 vyjádřil nesouhlas s vymezením zastavitelných 
ploch 1/Z2.1, 1/Z3.1, 1/Z3.2, 1/Z3.3, které jsou 
navrhovány na pozemcích I. třídy ochrany, ve kterých lze 
zemědělskou půdu odejmout pouze v případech, kdy jiný 
veřejný zájem převažuje nad veřejným zájmem ochrany 
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zemědělského půdního fondu, je-li tato skutečnost v 
územním plánu odůvodněná.  
Posouzení změny č. 1 z hlediska souladu s platnými 
právními předpisy  
Krajský úřad na základě posouzení předložených podkladů 
zjistil, že změna č. 1 vykazuje řadu chyb a nesrovnalostí, 
krajský úřad upozorňuje na tyto vady a nedostatky:  
- ÚP Hlučín má být omezena možnost umisťovat stavby, 
zařízení a opatření, které jsou uvedeny v ust. § 18 odst. 5 
stavebního zákona, aniž by byly jednotlivě specifikovány v 
textové části a omezení bylo ve vztahu ke každému 
omezení odůvodněno ve vazbě na řešení ÚP Hlučín a 
ochranu veřejného zájmu. Pro omezení umístění záměrů 
uvedených v ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona není 
dostačující, že do nepřípustném využití jsou zařazeny 
„stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející se 
stavbami a využíváním pozemků uvedených ve využití 
hlavním a přípustném“ a formální odůvodnění tohoto 
omezení – viz oddíl II.A.i.6) odst. f3) odůvodnění.  
- Dle ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona územní plán 
může obsahovat prvky regulačního plánu, jen pokud tak 
stanovilo zastupitelstvo v rozhodnutí o pořízení územního 
plánu nebo jeho změny. Výčet prvků regulačního plánu s 
odůvodněním jejich vymezení je předmětem odůvodnění - 
viz příloha č. 7 odd. II. odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 
501/2006 Sb.“). Přípustnou podrobnost ÚP přesahuje 
regulativ zařazující do přípustného využití plochy BH 
„samostatně stojící pergoly či přístřešky do zastavěné 
plochy 16 m2 a výšky 3 m bez podsklepení typu pergola či 
přístřešek v rámci předzahrádky bytu“ a stanovení max. 
výšky staveb. S ohledem na toto ustanovení je nutno 
prověřit nejen změnu č. 1, ale i ÚP Hlučín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vyhověno. Na základě 
konzultace s KÚ MSK byla 
upravena (upřesněna) 
formulace nepřípustnosti 
vybraných staveb v 
nezastavěném území - viz 
příslušné části výroku Změny č. 
1 ÚP Hlučína a textu 
s vyznačením změn. 
 
 
 
Vyhověno. V kapitole I.A.f) v 
podkapitole I.A.f.3) Obecně 

závazné podmínky pro využití 

území, v plochách zastavěných 
a zastavitelných - bydlení v 
tabulce Plochy bydlení - 
hromadné v bytových domech 
(BH) se odrážka ve znění „ - 
samostatně stojící pergoly či 

přístřešky do zastavěné plochy 

16 m2 a výšky 3 m bez 

podsklepení typu pergola či 

přístřešek v rámci 

předzahrádky bytu" nahradila 
odrážkou „ – stavby pro denní 

rekreaci“. Zároveň bylo 
provedeno doplnění 
v podkapitole I.A.f.2) Použité 
pojmy, kde u pojmu 2.10.1 
Stavbou pro denní rekreaci 
bude doplněn text: „drobné 

stavby v zahradách u rodinných 

domů a předzahrádek bytových 

domů se zastavěnou plochou do 

25 m2 a výškou nad terénem do 

3 m (např. pergoly, chatky a 

přístřešky pro venkovní pobyt), 

bazény, zpevněné a vodní 

plochy a zástěny pro slunění.“ 
V souladu s dohodnutou 
úpravou rovněž byl: 
- odstraněn odst. 12 na str. 1 
v kap. I.A. v textové části 
výroku (odst. 2.10. + str. 15 
úplného znění), 
- upraven první odstavec na str. 
11 v kap. II.A.i.6, podkapitole 
f3) odůvodnění, 
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- Textová část změny č. 1 neobsahuje úpravy provedené v 
oddíle I.A.e.3 Ochrana krajinného rázu a úpravy odst. 2.4. 
kapitoly I.A.f.2 Použité pojmy (viz text s vyznačením 
změn). Tyto úpravy jsou obsaženy pouze v textové části s 
vyznačením změn, která je součástí odůvodnění. Absence 
provedených úprav v textové části změny č. 1 tuto změnu 
činí zmatečnou, návrh úpravy textové části, který byl 
promítnut pouze do odůvodnění, nelze považovat za řádně 
projednaný. Všechny úpravy textové části ÚP Hlučín musí 
být promítnuty jak do textové části změny č. 1, tak do textu 
s vyznačením změn.  
- Ve výkrese veřejně prospěšných staveb a asanací jsou 
navrženy ke zrušení prvky, které v tomto výkrese nejsou 
obsaženy, např. označení plochy, jejíž využití bylo 
podmíněno zpracováním územní studie US4 a zastavitelné 
plochy, které jsou změnou č. 1 převáděny do zastavěného 
území. Ve výkrese dopravy je navrženo zrušit záměr H1, 
který je obsažen ve výkrese energetiky a spojů. Výkresy je 
nutno po obsahové stránce prověřit a zajistit, aby rušené 
jevy byly zrušeny ve všech dotčených výkresech, a aby 
změnou ÚP nebylo navrženo rušení jevů, které daný 
výkres neobsahuje. Nedůsledné provedení změn v grafické 
části ÚP, případně rušení jevů, které výkres neobsahuje, 
činí dokumentaci zmatečnou.  
- Krajský úřad upozorňuje, že dle zákona č. 458/2000 Sb., 
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů se 
zkratka VVTL již nepoužívá, aktuální platný název je VTL 
plynovod nad 40 barů. Na základě této změny právního 
předpisu je nutno upravit označení veřejně prospěšné 
stavby VTP 1 - Výstavba VVTL plynovodu v k.ú. Hlučín a 
Darkovičky, úpravu promítnout do celé textové části i do 
odůvodnění změny č. 1.  
Krajský úřad upozorňuje na tyto zjištěné vady textové části 
odůvodnění:  
- oddíly II.A.a) a II.A.d) – Postup pořízení změny č. 1 
neobsahuje odkaz na rozhodnutí Zastupitelstva města 
Hlučína o pořízení změny ze dne 26.02.2019, které je 
uvedeno v oddíle II.A.I.1 odst. A2) a ze dne 04.09.2018, 
usn. č. 36/11a), které je uvedeno v oddíle II.A.I.1 odst. B).  
- oddíl II.A.a) – Údaj, že zadání změny č. 1 bylo schváleno 
usnesením č. 64/04/19 z jednání 4. zasedání Zastupitelstva 
obce Hlučína, konaného dne 19.02.2019 neodpovídá 
skutečnosti, ani stanovenému postupu pro pořízení změny 
územního plánu zkráceným postupem (ust. § 55a a 55b 
stavebního zákona). O pořízení změny č. 1 a jejím obsahu 
rozhodlo Zastupitelstvo města Hlučína na 4. zasedání 
konaném 04.09.2018, na 4. zasedání konaném dne 
31.01.2019 a na 5. zasedání konaném dne 26.02.2019.  

- str. 16 odůvodnění – úprava 
textu akceptace požadavku 
ZM1/8, 
- str. 20 odůvodnění – úprava 
textu akceptace požadavku 
ZM1/19. 
 
Vyhověno. V souladu 
s požadavkem byly uvedené 
úpravy doplněny do příslušných 
částí textu výroku (do oddílu 
I.A.e.3 Ochrana krajinného rázu 
a úpravy odst. 2.4. kapitoly 
I.A.f.2 Použité pojmy). 
 
 
 
 
Vyhověno. V souladu 
s požadavkem byly provedeny 
úpravy jednotlivých výkresů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhověno. V souladu 
s požadavkem provedeny 
úpravy příslušných částí textu 
výroku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhověno. V souladu 
s požadavkem provedeny 
úpravy příslušných částí textu 
odůvodnění. 
 
Vyhověno. V souladu 
s požadavkem provedeny 
úpravy příslušných částí textu 
odůvodnění. 
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- oddíl II.A.b) – Ve vyhodnocení souladu změny č. 1 s 
PÚR je nutno doplnit, že dne 01.10.2019 nabyly účinnosti 
aktualizace č. 2 a 3 PÚR (tyto aktualizace se nedotýkají 
území města Hlučín). 
 
- oddíl II.A.b.1 – Území města Hlučína se netýká text: 
„Území města Hlučína je součástí rozvojové osy OS13 
(Ostrava – Třinec – hranice ČR/Slovensko (– Čadca). 
Změna č. 1 respektuje všechny požadavky na využití 
území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v 
území stanovené pro tuto rozvojovou osu a upřesněné v 
ZÚR Moravskoslezského kraje (v jejích Aktualizaci č. 1). 
Území obce Hlučína se týkají plochy a koridory dopravní 
infrastruktury:  
- silniční doprava – koridor S6 – kapacitní silnice 
Bohumín-Havířov-Třanovice-Mosty u Jablunkova-hranice 
ČR/Slovensko (-Žilina)  
Území obce Hlučína se týkají plochy a koridory technické 
infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů:  
- elektroenergetika – koridor E16 – pro dvojité vedení 400 
kV Nošovice – Varín (Slovensko).  
Změna č. 1 ÚP Hlučína oba tyto koridory respektuje.“  
- oddíl II.A.b.1 – Informaci o rozhodnutí Zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje o vydání ZÚR MSK a jejich 
aktualizace č. 1 krajský úřad doporučuje doplnit o údaje o 
nabytí účinnosti těchto dokumentů. 
 
- oddíl II.A.b.1 – Území města Hlučína se netýká text: „V 
Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve 
znění Aktualizace č. 1, je potvrzeno zařazení území obce 
Hlučína do Rozvojové osy republikového významu OS13 
(Ostrava – Třinec – hranice ČR/SR (– Čadca) ... 
Požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro 
rozhodování o změnách v území: ... Úkoly pro územní 
plánování: ... Uvedené požadavky jsou v územním plánu 
splněny: ...“  
- oddíl II.A.d) – Uvedena je vyhláška č. 101/2006 Sb. 
místo vyhlášky č. 501/2006 Sb.; v oddílech II.A.d), 
II.A.i.3, II.A.i.5, II.A.i.13 je uvedena vyhláška č. 100/2006 
Sb. místo vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
 
- Tabulka č. I.A.c.1.1 po obsahové stránce neodpovídá 
tabulce v textové části. V odůvodnění jsou nesprávně 
označena čísla ploch (pořadová čísla v tabulce odůvodnění 
navazují na čísla uvedená v textové části, nejsou počítána 
od čísla 1).  
- oddíl II.A.I.1 – Odůvodnění naplnění jednotlivých 
požadavků na změnu ÚP je nutno z důvodu přehlednosti 
doplnit o označení provedených změn dle textové části 
(označení zastavitelné plochy). Např. v textové části je 
uvedena zastavitelná plocha 1/Z1.4., odůvodnění je 
vypracováno pro ZM1/23 ozn. jako č. 59/B. 
oddíl II.A.I.1 – Dílčí změna č. 36 je v odůvodnění 
nesprávně označena jako ZM1/10, v grafické části je 
označena jako ZM1/12 (označení v odůvodnění je nutno 
opravit; dílčí změna č. 34 je ZM1/10). Toto chybné 
označení činí změnu č. 1 zmatečnou.  

Vyhověno. V souladu 
s požadavkem provedeny 
úpravy příslušných částí textu 
odůvodnění. 
 
Vyhověno. V souladu 
s požadavkem provedeny 
úpravy příslušných částí textu 
odůvodnění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhověno. V souladu 
s požadavkem provedeny 
úpravy příslušných částí textu 
odůvodnění. 
 
Vyhověno. V souladu 
s požadavkem provedeny 
úpravy příslušných částí textu 
odůvodnění. 
 
 
 
 
 
Vyhověno. V souladu 
s požadavkem provedeny 
úpravy příslušných částí textu 
odůvodnění. 
 
Vyhověno. V souladu 
s požadavkem provedeny 
úpravy příslušných částí textu 
odůvodnění. 
 
Vyhověno. V souladu 
s požadavkem provedeny 
úpravy příslušných částí textu 
odůvodnění. 
 
 
Vyhověno. V souladu 
s požadavkem provedeny 
úpravy příslušných částí textu 
odůvodnění. 
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- oddíl II.A.I.1 – U dílčí změny č. 1/21 nebyla úprava 
regulativů provedena v ploše ZP, ale byla provedena v 
ploše NZ. Popis provedené změny je nutno opravit. 
 
 
- Všechny provedené dílčí změny je nutno odůvodnit s 
ohledem na koncepci ÚP Hlučín. Popis způsobu, jakým 
byl zapracován požadavek zastupitelstva na provedení 
změny, není jejich dostačujícím odůvodněním. V oddíle 
i.4.3), kde je konstatováno, že na základě rozsudků 
Krajského soudu v Ostravě a Nejvyššího správního soudu 
byl zrušen koridor pro přívod vedení vysokého napětí do 
trafostanice Rovniny, je nutno uvést výsledek prověření 
dopadu tohoto zrušení na související části ÚP – energetika, 
zásobování el. energií.  
- oddíl II.A.i.5 – V odůvodnění je nutno zohlednit 
skutečnost, že ve změně č. 1 jsou pouze vyznačeny části 
ÚP Hlučín zrušené krajský soudem v Ostravě a Nejvyšším 
správním soudem, a že úprava těchto zrušených částí ÚP je 
v souladu s usnesením Zastupitelstva města Hlučín č. 8/11a 
ze dne 05.09.2019 předmětem změny č. 2 ÚP Hlučín. 
Předmětem odůvodnění změny č. 1 tak není hodnocení 
zrušené části ÚSES, odůvodnění této části ÚSES, ani 
pokyny pro možnou úpravu ÚP v případě aktuálnosti 
záměru na stavbu zemědělské usedlosti a zavedení chovu v 
území, ve kterém bylo vymezeno lokální biocentrum. 
Předmětem odůvodnění změny č. 1 je odkaz na rozhodnutí 
soudů, výčet zrušených částí ÚP Hlučín, popis, jak jsou 
promítnuty do grafické čísti, a odkaz na usnesení 
zastupitelstva, kterým bylo rozhodnuto o pořízení změny č. 
2. Jasně definovaný obsah změny č. 1 je nezbytným 
předpokladem pro řádné vyhodnocení podané námitky.  
- oddíl II.A.i.5 - Srovnání vymezení nadregionálního a 
regionálního ÚSES v ÚP Hlučín s vymezením podle 
Územní studie ÚSES MSK je zmatečné. Odůvodnění je 
nutno upravit tak, aby bylo jasné, jak je ÚSES řešen ve 
studii, jak v ÚP Hlučín, zda je řešení obsažené v ÚP 
Hlučín v souladu se studií a pokud ne, tak z jakých 
důvodů, případně že je ÚSES v dostatečných parametrech 
vymezen na území sousedních obcí. (Lze akceptovat, aby 
část RBK 586 na hranici s obcí Kozmice, která je na území 
města Hlučín navržena na lesní komunikaci, byla rozšířena 
na území obce Kozmice. Požadavek na úpravu ÚP 
Kozmice je nutno promítnout do územně analytických 
podkladů ORP Hlučín.)  
- Text vyhodnocení „v Hlučíně může být do budoucna 
zrušena část RBC 267, protože na ni nenavazuje v Hlučíně 
žádná jiná součást ÚSES“ je nutno upravit, zohlednit je 
nutno skutečnost, že neprovázanost prvku ÚSES v rámci 
jedné obce není důvodem pro jeho rušení, pokud navazuje 
na ÚSES vymezený na území sousedních obcí.  
Po posouzení závažnosti zjištěných vad a nedostatků 
krajský úřad vyhodnotil, že změna č. 1 není zpracována v 
souladu s platnými právními předpisy, obsah změny není 
jednoznačně stanovitelný, některé dílčí změny jsou 
provedeny zmatečně, odůvodnění vykazuje celou řadu 
nesrovnalostí, neúplností a dokonce texty, které se k 

Vyhověno. V souladu 
s požadavkem provedeny 
úpravy příslušných částí textu 
odůvodnění. 
 
Vyhověno. V souladu 
s požadavkem provedeny 
úpravy příslušných částí textu 
odůvodnění. 
 
 
 
 
 
 
Vyhověno. Byly vypuštěny 
části textu, které jsou 
irelevantní pro změnu č. 1, a je 
uvedeno, že plochy je možné 
užívat jako dosud, což 
neohrožuje jejich funkčnost v 
rámci ÚSES. Záměr jiného 
užívání pozemků vlastníkem 
bude řešen podle usnesení 
zastupitelstva v rámci změny č. 
2 územního plánu obce. 
 
 
 
 
 
 
Vyhověno. Byly podrobněji 
popsány rozdíly v zapracování 
nadregionálních a regionálních 
součástí ÚSES v územním 
plánu obce a ve Studii - plánu 
ÚSES Moravskoslezského kraje 
a uvedena potřeba jejich 
zapracování pro jednotlivé 
součásti. Tyto požadavky se 
promítnou v územně 
analytických podkladech. 
 
 
Vyhověno. Text byl upraven v 
souladu s požadavkem, a to tak, 
že byl vymazán. 
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projednávané změně vůbec nevztahují. Jedná se o vady, 
které by zakládaly důvod pro zrušení opatření obecné 
povahy, pokud by nebyly odstraněny, viz právní věty k 
rozsudkům Nejvyššího správního soudu:  
- Textová a grafická část územně plánovací dokumentace 
(příloha č. II vyhlášky č. 135/2001 Sb.) musí být ve 
vzájemném souladu. Rozpor mezi těmito částmi územně 
plánovací dokumentace zakládá nejistotu pro další rozvoj 
území a je důvodem pro zrušení územního plánu, jehož se 
dotýká, nebo jeho části (rozsudek NSS ze dne 8. 1. 2010, 
čj. 2 Ao 1/2009 - 74, www.nssoud.cz)  
- I v odůvodnění opatření obecné povahy je nutno uvést 
důvody výroku, podklady pro jeho vydání a úvahy, 
kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při 
výkladu právních předpisů (§ 68 odst. 3 a § 174 odst. 1 
správního řádu z roku 2004). Nedostatek rozhodovacích 
důvodů způsobuje jeho nepřezkoumatelnost (rozsudek 
NSS ze dne 7. 1 .2009, čj. 2 Ao 3/2008 - 100, č. 1794/2009 
Sb.)  
Krajský úřad dospěl k závěru, že zjištěné vady a 
nedostatky činí změnu č. 1 nezákonnou a bez jejich 
odstranění nezpůsobilou pro další projednání.  
Na základě posouzení změny č. 1 dle ust. § 55b odst. 4 
stavebního zákona z hlediska zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu 
s politikou územního rozvoje a souladu s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem krajský úřad 
sděluje:  
1. Zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy  
Změnou č. 1 je navržena úprava lokálního ÚSES tak, aby 
byl lokální biokoridor L13 propojen s lokálním 
biokoridorem č. 6 vymezeným na území sousední obce 
Markvartovice. Změnou č. 1 nejsou navrhovány další 
záměry nadmístního významu, které přesahují hranice 
města Hlučín a nejsou obsaženy v Zásadách územního 
rozvoje Moravskoslezského kraje. K návrhu změny č. 1 se 
vyjádřilo statutární město Ostrava, které neuplatnilo žádné 
připomínky.  
2. Posouzení změny č. 1 z hlediska souladu s politikou 
územního rozvoje  
Řešené území se nachází z hlediska Politiky územního 
rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3 (tj. ve znění 
účinném od 01.10.2019; dále jen „PÚR“), v metropolitní 
rozvojové oblasti Ostrava OB2. PÚR je na území města 
Hlučín navržen koridor pro plynovod přepravní soustavy v 
Moravskoslezském kraji P3. Tento záměr byl upřesněn 
zásadami územního rozvoje i ÚP Hlučín a změnou č. 1 
není dotčen.  
Dle odůvodnění jsou zastavitelné plochy navržené v rámci 
změny č. 1 zásobovány pitnou vodou vodovodními 
přípojkami ze stávajících vodovodních řadů nebo z 
individuálních zdrojů (studny, vrty). Umožnění výstavby 
nových rodinných domů v lokalitách, které nelze napojit na 
vodovod, není v souladu s republikovou prioritou 
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území uvedenou v odst. 30 PÚR: „Úroveň technické 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhověno. V souladu s 
požadavkem byl text, týkající 
se zásobování pitnou vodou a 
likvidace odpadních vod, 
upraven. 
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infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování 
odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala 
požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v 
budoucnosti“.  
Umožnění výstavby nových rodinných domů v plochách, 
které nelze napojit na vodovod, není koncepční. 
Nevyhodnocením možnosti napojení nově navržených 
zastavitelných ploch pro bydlení na vodovod nejsou 
respektovány republikové priority uvedené v odst. 16 
PÚR: „Při stanovování způsobu využití území v územně 
plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním 
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a 
požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i 
hodnoty území“ a v odst. 28: „Pro zajištění kvality života 
obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, 
požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých 
souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu“.  
Ostatní požadavky Politiky územního rozvoje ČR, ve znění 
aktualizace č. 1, které se vztahují k území města Hlučín, 
jsou Územním plánem Hlučín a navrženou změnou č. 1 
respektovány. 
 
3. Posouzení změny č. 1 z hlediska souladu s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem  
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje nabyly 
účinnosti dne 4. 2. 2011. Aktualizace č. 1 Zásad územního 
rozvoje Moravskoslezského kraje nabyla účinnosti dne 21. 
11. 2018.  
Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského, ve znění 
aktualizace č. 1, (dále jen „ZÚR MSK“) je území města 
Hlučín zařazeno do metropolitní rozvojové oblasti Ostrava 
OB2 a do krajinných oblastí:  
- oblasti specifických krajin Opavské pahorkatiny Opava-
Kravaře C-03  
- oblasti specifických krajin Opavské pahorkatiny 
Bohuslavice-Šilheřovice C-04  
- oblast specifických krajin Ostravské pánve Ostrava – 
Karviná E-01  
- přechodová pásma 57, 58, 61  
 
ZÚR MSK jsou na území města Hlučín vymezeny tyto 
záměry:  
- D55 I/56 Opava – Ludgeřovice, přeložky a homogenizace 
šířkového uspořádání silnice I. třídy (veřejně prospěšné 
stavby, dále jen „VPS“)  
- DZ20 Optimalizace a elektrizace regionální tratě č. 317 
Opava-východ – Hlučín (VPS)  
- DZ21 Silnice II/469 Děhylov, obchvat (VPS)  
- PZ10 propojovací VTL plynovod Děhylov – Hať – státní 
hranice ČR / Polsko (VPS)  
- DR3 lehká kolejová (tramvajová/vlakotramvajová) dráha 
Ostrava, tramvajové smyčkové obratiště Hlučínská - žst. 
Hlučín (územní rezerva)  
- nadregionální a regionální ÚSES  
 
Aktualizací č. 1 ZÚR MSK byla vypuštěna územní 
rezerva:  
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- D510 II/466 přeložka na území obcí Markvartovice a 
Šilheřovice (mimo zastavěné území obcí), dvoupruhová 
směrově nedělená silnice II. třídy  
 
ZÚR MSK jsou stanoveny požadavky na řešení a 
vzájemnou koordinaci při vymezování ploch a koridorů v 
ÚPD dotčených obcí a na koordinaci územně plánovací 
činnosti:  
- cyklotrasa Slezská magistrála (Jeseník –) Krnov – Opava 
– Hlučín  
- zprůchodnění vodního toku Opava pro vodní živočichy 
od soutoku s Odrou po Nové Heřminovy  
 
Na území města Hlučín ZÚR MSK vymezují tyto 
civilizační hodnoty nadmístního významu:  
- funkční polycentrická sídelní struktura Ostravské 
aglomerace  
- hustá a hierarchizovaná dopravní infrastruktura ve 
východní části území kraje – silniční a železniční síť  
 
ÚP Hlučín a změnou č. 1 respektovány úkoly pro územní 
plánování stanovené pro rozvojovou oblast, krajinné 
oblasti a krajinné typy. Při upřesnění záměrů vymezených 
ZÚR MSK krajský úřad zjistil tyto nedostatky:  
- Změnou č. 1 nebyl upřesněn záměr DR3. V textové části 
ÚP Hlučín je pouze uveden cíl dlouhodobé koncepce 
rozvoje drážní dopravy, kterým je zvýšit atraktivitu osobní 
železniční dopravy a snaha o převedení vysoké přepravní 
zátěže mezi Hlučínem a Ostravou z individuální a 
autobusové hromadné dopravy na dopravu kolejovou 
prostřednictvím systému tram – train (systém tzv. 
vlakotramvaje). Změnou č. 1 nebyl pro tento záměr 
vymezen koridor územní rezervy, ani nebyla zajištěna 
prostorová koordinace tohoto záměru s ostatními koridory 
dopravní infrastruktury vymezenými v ZÚR MSK (na 
území města Hlučín se jedná o záměry D55 a DZ20). 
- Změnou č. 1 nebyla vypuštěna již neaktuální územní 
rezerva nadmístního významu R11 pro přeložku silnice II. 
třídy (stavba s označením D510 dle ZÚR MSK).  
 
 
 
 
 
 
- Změnou č. 1 není řešen nově stanovený požadavek na 
zprůchodnění vodního toku Opava pro vodní živočichy od 
soutoku s Odrou po Nové Heřminovy.  
 
 
 
Závěr  
Podle § 7 odst. 4 a § 171 odst. 1 stavebního zákona je 
krajský úřad orgánem státního dozoru ve věcech územního 
plánování a stavebního řádu, který při výkonu této 
působnosti dozírá na dodržování ustanovení stavebního 
zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhověno. V souladu s 
požadavkem byl záměr DR3 ze 
ZÚR Moravskoslezského kraje 
do grafické i textové části 
Změny č. 1 ÚP Hlučína 
doplněn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhověno. V souladu s 
požadavkem byla územní 
rezerva R11 pro stavbu s 
označením D510 dle ZÚR 
Moravskoslezského kraje z 
grafické i textové části v rámci 
Změny č. 1 ÚP Hlučína 
vypuštěna. 
 
Vyhověno. V souladu s 
požadavkem bylo zprůchodnění 
vodního toku Opava pro vodní 
živočichy doplněno do kapitoly 
I.A.d.2 do podkapitoly 2.2.3.  
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Vzhledem k výše uvedeným zjištěním, tj. pro 
nerespektování platné právní úpravy (§ 18 odst. 5 a § 43 
odst. 3 stavebního zákona a požadavky na obsah územního 
plánu stanovené v příloze č. 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. a § 
173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů), vnitřní rozpor v projednávané změně 
č. 1 a pro závažné nedostatky v odůvodnění krajský úřad 
dle § 171 odst. 3 stavebního zákona vyzývá úřad územního 
plánování ke zjednání nápravy s tím, že v dalších úkonech 
pořizování bude možné pokračovat až po zajištění nápravy.  
Krajský úřad sděluje, že z hlediska zajištění koordinace 
využívání území, zejména s ohledem na širší územní 
vztahy, souladu s PÚR a se ZÚR MSK shledal ve změně č. 
1 tyto nedostatky:  
- nebyl upřesněn záměr DR3 ze ZÚR MSK  
- nebyla vypuštěna územní rezerva nadmístního významu 
R11, kterou je upřesněn již neaktuální záměr D510 dle 
ZÚR MSK  
- nebyl řešen požadavek na zprůchodnění vodního toku 
Opava pro vodní živočichy od soutoku s Odrou po Nové 
Heřminovy  
- změnou č. 1 je umožněna výstavba nových rodinných 
domů bez napojení na vodovod a kanalizaci, což je v 
rozporu s republikovými prioritami uvedenými v odst. 16, 
28 a 30 PÚR  
Krajský úřad, jako oprávněný orgán státního dozoru, 
vyzývá orgán územního plánování ke zjednání nápravy, 
a to odstranění rozporu návrhu změny č. 1 s právní 
úpravou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhověno. V souladu s 
požadavkem byly požadavky 
splněny - viz vyhodnocení 
splnění předchozích požadavků 
č. 21, 22, 23 a 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořizovatel zaslaným sdělením 
(ze dne 9.3.2021 pod č.j. 
HLUC/11968/2021/OSP/Ku) 
informoval krajský úřad, že 
došlo k odstranění nedostatků. 
Dne 31.3.2021 pak krajský úřad 
svým podáním (č.j. MSK 
32892/2021) zaslal potvrzení o 
odstranění nedostatků – viz. 
níže ozn. jako 3A. 

 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje – sdělení k žádosti dle ust. § 55 odst. 4 stavebního 
zákona a potvrzení o odstranění nedostatků v návrhu změny č. 1 ÚP Hlučína: 
Poř. 
číslo 

Stanovisko / obsah Vypořádání stanoviska 

3A. Krajský úřad MSK, odbor územního plánování a stavebního řádu, 28.října 117, 702 18 
Ostrava 2, sp.zn.: ÚPS/29256/2019/Mich, 326.2 S5, č.j.: MSK 32892/2021, 31.3.2021 

 Vážení, dopisem ze dne 09.03.2021 jste v souladu s 
ustanovením § 55b odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
požádali Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 
územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský 
úřad“) o potvrzení o odstranění nedostatků v návrhu změny 
č. 1 Územního plánu Hlučína (dále jen změna č. 1), na 
které krajský úřad upozornil ve stanovisku čj. MSK 
170494/2019 ze dne 20.12.2019. K žádosti jste doložili 
upravený návrh změny č. 1.  
Krajský úřad ve stanovisku ze dne 20.12.2019 vyzval dle 
ust. § 171 odst. 3 stavebního zákona úřad územního 
plánování ke zjednání nápravy, aby doložil opravený návrh 
změny č. 1, jehož obsah bude jednoznačně stanovitelný, ve 
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kterém budou odstraněny zjištěné nedostatky. Nedostatky 
spočívaly v tom, že některé dílčí změny byly provedeny 
zmatečně, odůvodnění vykazovalo celou řadu 
nesrovnalostí, neúplností a texty, které se k projednávané 
změně vůbec nevztahovaly. Krajský úřad posoudil 
upravený návrh změny č. 1 z hlediska zjištěných 
nedostatků a sděluje, že vady textové části změny č. 1 a 
odůvodnění, na které krajský úřad upozornil, byly 
odstraněny.  
Dále krajský úřad ve svém stanovisku ze dne 20.12.2019 
posoudil návrh změny č. 1 dle ust. § 55b odst. 4 stavebního 
zákona z hlediska zajištění koordinace využívání území, 
zejména s ohledem na širší územní vztahy, souladu s 
Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění 
aktualizací č. 1, 2 a 3 (dále jen „PÚR“) a se Zásadami 
územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění 
aktualizace č. 1 (dále jen „ZÚR MSK“). Krajský úřad 
sdělil, že z těchto hledisek shledal tyto nedostatky:  
- nebyl upřesněn záměr DR3 ze ZÚR MSK,  
- nebyla vypuštěna územní rezerva nadmístního významu 
R11, kterou je upřesněn již neaktuální záměr D510 dle 
ZÚR MSK,  
- nebyl řešen požadavek na zprůchodnění vodního toku 
Opava pro vodní živočichy od soutoku s Odrou po Nové 
Heřminovy,  
- změnou č. 1 je umožněna výstavba nových rodinných 
domů bez napojení na vodovod a kanalizaci, což je v 
rozporu s republikovými prioritami uvedenými v odst. 16, 
28 a 30 PÚR.  
Nedostatky z hlediska souladu Územního plánu Hlučína a 
návrhu změny č. 1 z hlediska souladu s PÚR a se ZÚR 
MSK, na které krajský úřad upozornil, byly odstraněny 
takto:  
- do grafické i textové části návrhu změny č. 1 byla 
doplněna územní rezerva 1/R 17, kterou je upřesněn záměr 
DR3 ze ZÚR MSK,  
- z grafické i textové části návrhu Územního plánu Hlučína 
je změnou č. 1 navrženo vypustit územní rezervu R11 pro 
záměr D510, který byl aktualizací č. 1 vypuštěn ze ZÚR 
MSK,  
- do textové části návrhu změny č. 1 byl doplněn 
požadavek na zprůchodnění vodního toku Opava pro vodní 
živočichy od soutoku s Odrou po Nové Heřminovy,  
- text odůvodnění změny č. 1: „V rámci Změny č. 1 budou 
navržené zastavitelné plochy zásobovány pitnou vodou 
vodovodními přípojkami ze stávajících vodovodních řadů 
nebo z individuálních zdrojů (studny, vrty)“ byl vypuštěn; 
dle odůvodnění změny č. 1 je zásobování nových 
zastavitelných ploch pitnou vodou navrženo vodovodními 
přípojkami ze stávajících vodovodních řadů; v textové 
části Územního plánu Hlučína byl ponechán text: „Do 
doby, než bude navržený vodovod vybudován a pro 
plochy, které jsou mimo dosah stávajících i navržených 
vodovodních řadů pitné vody, zůstane zachováno 
individuální zásobení pitnou vodou.“  
Krajský úřad posoudil upravený návrh změny č. 1 dle 
ustanovení § 55b odst. 4 stavebního zákona a dospěl k 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bere se na vědomí. 
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závěru, že zjištěné nedostatky, které jsou uvedeny ve 
stanovisku čj. MSK 170494/2019 ze dne 20.12.2019, byly 
z návrhu změny č. 1 odstraněny. Krajský úřad tímto 
vydává potvrzení o odstranění nedostatků, které je 
nezbytnou podmínkou pro pokračování v řízení o změně 
územního plánu.  
V odůvodnění změny č. 1 je nutno zohlednit, že dne 
11.09.2020 nabyla účinnosti aktualizace č. 5 Politiky 
územního rozvoje České republiky. Touto aktualizací není 
území města Hlučín dotčeno. 

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – stanovisko příslušného úřadu a příslušného orgánu ochrany přírody 
podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny podle § 53 odst. 2 stavebního zákona: 
Poř. 
číslo 

Stanovisko / obsah Vypořádání stanoviska 

4c. Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí a zemědělství, 28.října 117, 702 18 
Ostrava 2, sp.zn.: ŽPZ/7812/2021/Jak, 205.2 S5 N, 15.4.2021 

 Stanovisko příslušného úřadu a příslušného orgánu 
ochrany přírody k úpravě návrhu územního plánu (ÚP) 
Hlučín - změna č. 1 dle § 53 odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb.  
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), obdržel dne 
06.04.2021 od pořizovatele ÚP Hlučín - změna č. 1, 
kterým je městský úřad Hlučín, odbor výstavby, žádost o 
stanovisko příslušného úřadu (dle zákona č. 100/2001 
Sb.) a příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny 
(dle zákona č. 114/1992 Sb.) ve smyslu § 53 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
„stavební zákon“), k upravenému návrhu.  
Podstatná úprava návrhu ÚP Hlučín – změna č. 1 vychází z 
výzvy ke zjednání nápravy dle ust. § 171 odst. 1 a 3 
stavebního zákona, kterou vydal Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a 
stavebního řádu, ze dne 20.12.2019 pod čj.: MSK 
170494/2019, navazujícího stanoviska orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu k návrhu změny č. 1 ÚP 
Hlučín, které vydal krajský úřad, ze dne 6.3.2020 pod čj.: 
MSK 27820/2020, navazujícího stanoviska orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu k návrhu změny č. 1 ÚP 
Hlučín, které vydal krajský úřad, ze dne 30.9.2020 pod čj.: 
MSK 116417/2020. Na základě uvedených navazujících 
stanovisek orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 
budou zastavitelné plochy I/Z3.1 a I/Z3.3 přeřazení do 
ploch územních rezerv. Dále budou opraveny formální 
chyby vzešlé z dalších požadavků zjištěných 
pořizovatelem, kdy dojde k vymezení nové zastavitelné 
plochy 1/Z.1.5 BH – bydlení – hromadné v bytových 
domech na části plochy OK – občanské vybavení; a k 
vypuštění ZM1/20 (požadavek č. 55) týkající se změny 
využití ze stávající plochy smíšené obytné vesnické (SV) 
na plochu občanského vybavení – tělovýchovná a 
sportovní zařízení (OS). Bude provedena úprava textové a 
grafické částí.  
Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
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Poř. 
číslo 

Stanovisko / obsah Vypořádání stanoviska 

na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů  
Krajský úřad, příslušný podle ust. § 20 písm. b) a § 22 
písm. d) 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 (dále zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí), na základě ust. § 10i odst. 2 zákona a 
kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona nepožaduje 
zpracovat dodatečné vyhodnocení vlivů úprav návrhu 
ÚP Hlučín - změna č. 1 na životní prostředí. 
Odůvodnění:  
Krajský úřad konstatuje, že návrh ÚP Hlučín - změna č. 1 
nebyla posouzena dle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. Součástí změny č. 1 není vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. 
Krajský úřad posoudil úpravy ÚP Hlučín - změna č. 1 
provedené na základě výsledku projednání a konstatuje, že 
z výše uvedeného je patrné, že ve změně územního plánu 
nebudou navrhovány plochy či koridory s významnými 
negativními vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, 
proto nebyl uplatněn požadavek na nové zpracování 
vyhodnocení vlivů úprav územního plánu na životní 
prostředí. Příslušný úřad neshledal žádnou z charakteristik 
vlivů změny koncepce na životní prostředí a veřejné 
zdraví, ani charakteristiku dotčeného území, zejména s 
ohledem na pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a 
vratnost vlivů, kumulativní a synergickou povahu vlivů, 
důležitost a zranitelnost oblasti, za významnou do té míry, 
aby bylo nutné tyto vlivy posoudit podle zákona. 
Závažnost a rozsah vlivů lze vyloučit, jelikož nebyly 
identifikovány žádné jako významné. Rizika pro životní 
prostředí a veřejné zdraví z provedení koncepce nejsou 
významná. Nebyly identifikovány významné střety se 
zvláštními přírodními charakteristikami území nebo 
kulturním dědictvím. Rozsah úprav koncepce odpovídá 
míře urbanizace řešeného území, nebudou překročeny 
normy kvality životního prostředí. Přeshraniční povahu 
vlivů provedení koncepce lze vyloučit. Není stanoven 
požadavek na variantní řešení.  
Krajský úřad dále přihlédl ke skutečnosti, že příslušný 
orgán ochrany přírody - krajský úřad, ve svém stanovisku 
viz níže, vyloučil významný vliv na předměty ochrany 
nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích 
oblastí.  
Krajský úřad vydal stanovisko dle § 53 odst. 2 stavebního 
zákona na základě podkladů předložených spolu s žádostí 
o vydání tohoto stanoviska (HLUC/16387/2021/OSP/Ku 
ze dne 06.04.2021) tj. upraveného návrhu ÚP Hlučín – 
změna č. 1, úprav návrhu ÚP na základě výsledku 
veřejného projednání a postupu při pořízení ÚP Hlučín – 
změna č. 1.  
Upozornění:  

 
 
 
Vzato na vědomí. Ze stanoviska 
nevyplývají žádné požadavky 
na úpravu návrhu změny 
územního plánu. 
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Poř. 
číslo 

Stanovisko / obsah Vypořádání stanoviska 

Tímto stanoviskem není dotčena povinnost, v rámci řízení 
následujících po schválení územního plánu, jednotlivé 
záměry posoudit v rámci procesu posuzování vlivů záměru 
na životní prostředí (EIA) dle zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí, pokud tyto záměry budou naplňovat 
některá z ustanovení § 4 uvedeného zákona.  
Z hlediska zájmů, které hájí krajský úřad podle § 77a 
odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
Krajský úřad posouzením žádosti podle § 45i odst. 1 
zákona o ochraně přírody a krajiny dospěl k závěru, že 
podstatná úprava návrhu ÚP Hlučín – změna č. 1 nemůže 
mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo 
záměry významný vliv na předmět ochrany nebo 
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti.  
Odůvodnění  
Území řešené územním plánem Hlučín nezasahuje přímo 
do žádné evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, 
proto lze přímý významný vliv na předmět ochrany nebo 
celistvost těchto území vyloučit. Vzhledem k charakteru 
změny koncepce lze vyloučit i dálkový vliv na evropsky 
významné lokality ležící při jižní hranici území obce, tj. 
evropsky významná lokalita CZ0813449 Jilešovice-
Děhylov vymezená k ochraně evropsky významného druhu 
modráska bahenního (Maculinea nausithous) a evropsky 
významná lokalita CZ0813439 Děhylovský potok – 
Štěpán, vymezená k ochraně evropsky významných druhů 
kuňky ohnivé (Bombina bombina), piskoře pruhovaného 
(Misgurnus fossilis), vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia 
pectoralis) a evropského stanoviště 3260 Nížinné až horské 
vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a 
Callitricho-Batrachion. Rovněž lze vyloučit významné 
ovlivnění ostatních evropsky významných lokalit nebo 
ptačích oblastí.  
Krajský úřad přitom vycházel z národního seznamu 
evropsky významných lokalit, který je stanoven nařízením 
vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu 
evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších 
předpisů, a z nařízení vlády, kterými jsou ve smyslu § 45e 
zákona o ochraně přírody a krajiny stanoveny ptačí oblasti.  
Závěr:  
Krajský úřad posoudil úpravu návrhu ÚP Hlučín - změna 
č. 1 ve smyslu § 53 odst. 2 stavebního zákona a na základě 
jednotlivých ustanovení zvláštních zákonů, na základě 
nichž je příslušný vydat stanovisko k územně plánovací 
dokumentaci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. Ze stanoviska 
nevyplývají žádné požadavky 
na úpravu návrhu změny 
územního plánu. 
 

 
Rozpory nebyly změnou č. 1 Územního plánu Hlučína řešeny. 
 
Ve spolupráci s určeným zastupitelem, kterým je Mgr. Pavel Paschek – starosta města Hlučína, zpracoval: 
Ing. Martin Kuchař, Ph.D. 
Městský úřad Hlučín 
Odbor výstavby 
05/2021 


