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Rozhodnutí o námitkách podaných při veřejném projednání Návrhu územního plánu Hlučína – 
změna č. 1 a jejich odůvodnění: 
 
Během veřejného projednávání návrhu změny č. 1 územního plánu Hlučína byla uplatněna tato podání, 
která byla vyhodnocena v souladu s platnou legislativou a ustálenou judikaturou Nejvyššího správního 
soudu jako námitky:  
 

Námitka (ozn. pod č. 1), 
podala MUDr. Claudia Ondrušová, MBA, Mírové náměstí 1/1, 748 01 Hlučín, (dále jen „podatelka“), 
písemně dne 13.11.2019 dopisem ze dne 12.11.2019 (vedeno pod č.j. HLUC-64407/2019/OSP/KU) (ozn. 
ve spise jako podání č. 40), doručeno v řádném termínu pro podání námitek k veřejnému projednání: 
 

text námitky č. 1: 
I. Vymezení území dotčeného námitkou 
Pozemky parc. č. 3829/1 a 3825, oba v k. Ú. Hlučín.  
II. Údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva  
Podatelka je vlastníkem nemovitostí, zapsaných na LV č. 4858 pro k. ú. Hlučín u Katastrálního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, a to mj. pozemků parc. č. 3829/1, 3825, oba v k. ú. 
Hlučín. 
III. Obsah námitky  
Podatelka požaduje, aby na obou pozemcích parc. č. 3829/1 a 3825, oba v k. ú. Hlučín, bylo v celém 
jejich rozsahu vymezeno funkční využití buď SV - plocha smíšená obytná - vesnická nebo NZ - plocha 
zemědělských pozemků. 
IV. Odůvodnění námitky  
Podatelka předně upozorňuje, že v odůvodnění návrhu Změny č. 1 na str. 21 se uvádí, že „zastupitelstvo 
města rozhodlo zapracovat do plochy NZ pouze část požadavku (označeno fialově)“, tj. že jeden z 
pozemků byl zahrnut pod plochu NZ, druhý nikoliv, nicméně tomuto postupu neodpovídá výrok Změny č. 
1, ten o takovém postupu mlčí, tudíž má podatelka za to, že v návrhu existuje rozpor mezi výrokem a 
odůvodněním textové části návrhu Změny č. 1. 
Především však podatelka trvá na funkčním využití obou pozemků v celém jejich rozsahu jako pod plochy 
NZ nebo SV, jelikož tyto pozemky plánuje užívat jako pastviny, popř. vybudovat na nich zemědělskou 
usedlost s provozem nehodícím se do hustě obydlené zástavby, či pouze stavbu pro ustájení zvířat (koní, 
ovcí apod.). Stávající navržené funkční využití „ZP - zeleň - přírodního charakteru“ na jednom z pozemků 
obsahuje neurčitě formulované regulativy, které nedávají jednoznačnou odpověď na otázku, zda je výše 
popsaný záměr v takové ploše přípustný. Z vymezení hlavního využití není zřejmé, zda lze zatravnění 
využít jako pastvinu a z vymezení přípustného využití „stavby a zařízení, která jsou v zájmu ochrany 
přírody a krajiny“ není zřejmé, zda lze do této kategorie zařadit i zemědělskou usedlost. 
Navrhovatelka dále namítá, že dle ust. § 16 vyhlášky č. 501/2006 Sb. platí, že plochy přírodní se obvykle 
samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny a zahrnují zpravidla 
pozemky národního parku, pozemky v 1. a 2. zóně chráněné krajinné oblasti, pozemky v ostatních zvláště 
chráněných územích, pozemky evropsky významných lokalit včetně pozemků smluvně chráněných, 
pozemky biocenter a výjimečně pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Plocha „ZP - 
zeleň - přírodního charakteru“ na pozemcích navrhovatelky této definici neodpovídá právě proto, že 
fakticky zavádí přísný ochranný režim v území, kde není ani národní park, 1. ani 2. zóna chráněné 
krajinné oblasti, zvláště chráněné území či evropsky významná lokalita, smluvně chráněný pozemek 
ani biocentrum, čímž zcela nepřiměřeně omezuje navrhovatelku v jejím vlastnickém právu. 
Pozemek parc. č. 3829/1, k. ú. Hlučín, má relativně velkou výměru cca 1,5 ha a svým tvarem se hodí 
právě pro zemědělskou usedlost s přilehlou pastvinou a mohl by velmi vhodně a vyváženě uspokojovat jak 
soukromé zájmy podatele, tak i veřejné zájmy na ochraně přírody a krajiny, na diverzifikaci a kultivaci 
krajiny apod. 
 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  

Odůvodnění: 
Podatelka v úvodu odůvodnění své námitky upozorňuje na existující rozpor mezi výrokem a 
odůvodněním. K tomuto je nutné podotknout, že pokud se změna (ozn. jako ZM 1/21) popsaná v textu 
odůvodnění netýká úprav textu výroku, není potřeba jí proto zde uvádět. 
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Podatelka požaduje na obou pozemcích (parc. č. 3829/1 a 3825, oba v k. ú. Hlučín) bylo v celém jejich 
rozsahu vymezeno funkční využití buď SV - plocha smíšená obytná - vesnická nebo NZ - plocha 
zemědělských pozemků, a to jak doplňuje v odůvodnění, pro jejich užívání jako pastviny, vybudování 
zemědělské usedlosti či stavbu pro ustájení zvířat, a uvádí, že stávající využití jako plocha ZP (zeleň 
přírodního charakteru) realizaci záměru neumožňuje. 
Na základě požadavku podatelky ze dne 25.1.2019 Zastupitelstvo města dne 26.2.2019 rozhodlo o 
zapracování části požadavku (část pozemku parc. č. 3839/1 v katastrálním území Hlučín označeno fialově 
(viz. kap. II.A.I.1 textu odůvodnění - popis požadavku ZM 1/21) do plochy NZ (plocha zemědělských 
pozemků). Důvodem nezapracování pozemků do plochy SV (smíšená obytná – vesnická) jakožto 
případné plochy pro bydlení byla skutečnost, že vzhledem ke stávajícímu převisu nabídky zastavitelných 
ploch není potřeba vymezit plochy nové, což nebylo možné ani obhájit. Územní plán navrhuje v jiných 
částech Hlučína dostatek zastavitelných ploch, kde jsou vhodnější podmínky pro výstavbu (např. 
zemědělské usedlosti). Jen samotné vlastnictví pozemku nezakládá jeho vlastníku právo na jeho 
zastavitelnost. Urbanistickou koncepci je nutné navrhovat tak, aby případné další zastavitelné plochy 
sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizoval se tím zábor krajiny. Je nutné chránit nezastavitelné území. 
Pozemek parc. č. 3825 v k.ú. Hlučín byl v době rozhodování zastupitelstva (26.2.2019) součástí lokálního 
biokoridoru L3 vedeného podél východního okraje města. Zajištění a podpora funkce biokoridoru 
(migrace živočišných a rostlinných druhů) je veřejným zájmem. Z tohoto důvodu je žádoucí zachovat 
stávající charakter východního okraje pozemku č. 3829/1 v k.ú. Hlučín a pozemku č. 3825 v k.ú. Hlučín v 
nivě Jasenky. Bylo však ze strany zastupitelů požadavku vyhověno alespoň částečně (viz. označení 
fialově). Taktéž se v plochách nezastavěných zemědělských v tabulce Plochy zemědělských pozemků 
(NZ) vypouští na základě požadavků obsahu změny č. 1 ÚP Hlučína, z textu 2. odrážky přípustného 
využití slovo "dočasné" umožňující realizaci trvalých staveb pro letní ustájení hospodářských zvířat (z 
důvodu umožnění realizace trvalých staveb pro letní ustájení hospodářských zvířat). 
Následně však byly části Územního plánu Hlučína zrušeny rozsudkem Krajského soudu v Ostravě č. j. 76 
A 4/2018-64 ze dne 06.03.2019 a rozsudkem Nejvyššího správního soudu v Brně č. j. 6 As 79/2019-35 ze 
dne 27.06.2019. Dle rozsudku Krajského soudu v Ostravě došlo ke zrušení funkčního využití plochy ZP 
(zeleň přírodního charakteru) na pozemcích parc. č. 3829/1 a 3825 v k. ú. Hlučín a lokálního biokoridoru 
L3 na pozemku parc. č. 3825 v k. ú. Hlučín. Jak je pak v textu odůvodnění v kap. II.A.i.5 uvedeno, 
biokoridor je v místě parcely 3825 v k. ú. Hlučína rozšířen jen proto, že projektant územního systému 
nechtěl ponechávat zbytkové parcely po maximálním vymezení plochy biokoridoru a také z důvodů lepší 
návaznosti na další průběh (parcela č. 3751 v k. ú. Hlučína). Biokoridor je vymezen v místě, kde 
v současné době je téměř souvislý porost podél vodního toku. Při předpokládaném využití parcely 3825 
v k. ú. Hlučína pro pastvu lze vzhledem k její velikosti (asi 40 x 9 m) považovat biokoridor za funkční a 
proto majitel pozemků jej může využívat nejen tak jako dosud (bez využití), ale i pro pastvu bez ohrožení 
funkčnosti a spojitosti biokoridoru. Vymezení biokoridoru L3 je v grafické části ponecháno, plochu je 
možné užívat dosavadním způsobem, který nenarušuje funkci ÚSES. 
Zastupitelstvo města Hlučína dne 5.9.2019 pod bodem 8/11a) v reakci na uvedené rozsudky rozhodlo 
v souladu s § 55 odst. 3 stavebního zákona o pořízení změny zrušených části Územního plánu Hlučína 
(změna č. 2) z vlastního podnětu zkráceným postupem, a to mj. v rozsahu zapracování části pozemku 
parc. č. 3839/1 (bez fialově označené části) a pozemek parc. č. 3825 v k. ú. Hlučín zpět do plochy ZP 
(zeleň přírodního charakteru) a zapracování pozemku parc. č. 3825 v k. ú. Hlučín zpět do lokálního 
biocentra L3 s tím, že změna č. 2 ÚP Hlučína bude zahájena po dokončení projednání změny č. 1 a jejího 
vydání. 

Podatelka dne 15.8.2019 podala žádost o změnu územního planu Hlučína, v níž mj. žádá o zařazení 
pozemků parc. č. 3829/1 a 3825 v katastrálním území Hlučín do plochy NZ (plocha zemědělských 
pozemků) umožňující mj. oplocování pastvin, a vymezení části parcely č. 3829/1 v katastrálním území 
Hlučín do plochy min. 1200m2 pro možnost stavby hospodářského stavení s možností bydlení, nejlépe do 
plochy smíšené vesnické (SV). Zastupitelstvo města Hlučína na svém 14. zasedání, konaném dne 
11.6.2020, rozhodlo pod bodem 14/11a) v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) ve spojení s § 46 odst. 3 
stavebního zákona o předložení požadavku navrhovatele na jednání Zastupitelstva města Hlučína až po 
vydání a nabytí účinnosti změn č. 1 a č. 2 územního plánu. Důvodem je skutečnost, že nelze zároveň ve 
více změnách územního plánu řešit stejnou lokalitu. 
Podatelka pak rovněž uvádí, že stávající navržené funkční využití ZP (zeleň - přírodního charakteru) na 
jednom z pozemků obsahuje neurčitě formulované regulativy. K tomuto je potřeba podotknout, že žádný 
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s uvedených pozemků se v současné době v uvedené ploše ZP nenachází, protože jak již bylo uvedeno 
výše, dle rozsudku Krajského soudu v Ostravě došlo ke zrušení funkčního využití plochy ZP (zeleň 
přírodního charakteru) na pozemcích parc. č. 3829/1 a 3825 v k. ú. Hlučín. Rovněž ani změnou č. 1 se 
nenavrhuje uvedené pozemky zapracovat do plochy zeleně – přírodního charakteru (ZP). Tato část 
námitky je tedy irelevantní. 
S přihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá.  
 
 
 
 
Zákres pozemků do územního plánu: 
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Námitka (ozn. pod č. 2), 
podala MUDr. Claudia Ondrušová, MBA, Mírové náměstí 1/1, 748 01 Hlučín, (dále jen „podatelka“), 
písemně dne 13.11.2019 dopisem ze dne 12.11.2019 (vedeno pod č.j. HLUC-64407/2019/OSP/KU) (ozn. 
ve spise jako podání č. 40), doručeno v řádném termínu pro podání námitek k veřejnému projednání: 
 

text námitky č. 2: 
I. Vymezení území dotčeného námitkou 
Pozemky parc. č. 3133/21 a 3133/2, oba v k. ú. Hlučín.  
II. Údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva  
Podatelka je vlastníkem nemovitostí, zapsaných na LV Č. 4858 pro k. ú. Hlučín u Katastrálního úřadu 
pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, a to mj. pozemků parc. č. 3139/8, 3133/21, 
3133/2,4528/6 a 3233, vše v k. ú. Hlučín. 
III. Obsah námitky  
Podatelka nesouhlasí s navrženým funkčním využitím na pozemcích parc. č. 3133/21 a 3133/2, oba v k. 
ú. Hlučín, a navrhuje, aby na těchto pozemcích došlo k vymezení funkčního využití „NZ - plochy 
zemědělských pozemků“. 
IV. Odůvodnění námitky 
V odůvodnění návrhu Změny č. 1 se na str. 9 uvádí, že na základě rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. 
j. 76 A 4/2018 - 64 a rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 79/2019 - 34 se ruší části lokálního 
biocentra L5 a lokálního biokoridoru L3. Z návrhu Změny č. 1, z textové i grafické části, tedy plyne, že 
pořizovatel tyto plochy opětovně ruší, což je zbytečný mezikrok, jelikož tyto plochy zrušily již výše 
uvedené rozsudky. Povinností zastupitelstva města, vyplývající z § 55 odst. 4 stavebního zákona, je na 
těchto „bílých místech“ opětovně vymezit plochy s určitým funkčním využitím. Podatelka navrhuje, aby 
byly tyto plochy vymezeny jako plochy „NZ - plochy zemědělských pozemků“, bez zatížení lokálním 
biocentrem a lokálním biokoridorem. 
Důvodem návrhu tohoto vymezení je obnova funkční souvislosti předmětných pozemků, tzn. umožnění 
tyto pozemky plnohodnotně užívat jako zázemí pro budoucí stavbu na pozemku parc. č. 3139/8, na 
kterém podatelka plánuje realizovat zemědělskou usedlost venkovského rázu s chovem a ustájením koní, 
ovcí apod. Tento záměr navazuje na dřívější historii zemědělského podnikání předků podatelky v této 
lokalitě. Pozemky parc. č. 3139/8, 3133/21 a 3133/2, 4528/6 a 3233, vše v k. ú. Hlučín, tvoří souvislý 
celek o délce cca 460 m, v různých částech široký cca 20 m až 70 m, o celkové ploše cca 1,5 ha (viz níže 
náhled ortofoto mapy z katastru nemovitostí). Hodnota jednotlivých pozemků spočívá právě v tom, že 
tvoří jednolitý územní celek. Na pozemky parc. č. 3133/21, 3133/2, 4528/6 a 3233 je jediný možný přístup 
z pozemku parc. č. 3139/8. Biocentrum L5 a plochy NP tento přístup znemožňují. Přístup do lokality po 
přístupové cestě z východu, vedené mezi ploty, neumožňuje vjezd nákladních vozidel ani zemědělské 
techniky. Přístup z jejího opačného konce, tedy ze západu, je pro motorová vozidla znemožněn jejím 
trvalým podmáčením. Právně je navíc nereálné získat na tuto komunikaci věcná břemena (z důvodu 
neznámých vlastníků). Z jihovýchodní strany přístup k parcele 3233 znemožňuje terénní zlom vysoký cca 
15 metrů. 
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Stávající lokální biocentrum L5 je úzce sevřeno ze západu rozsáhlými plochami pro bydlení a z východu 
rozsáhlou plochou s funkčním využitím „OS - občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení“ a 
rozsáhlými plochami s funkčním využitím „SV - smíšená obytná – vesnická“ v okolí ulice Rovniny. 
Lokální biocentrum o šíři cca 100 m, takto sevřené okolními urbanizovanými plochami, a ostře 
přecházející v plně urbanizovanou zástavbu, může jen stěží plnit svoji funkci prvku systému ekologické 
stability.  
Podatelka je přesvědčena, že pokud by bylo lokální biocentrum posunuto jihozápadním směrem, mělo by 
více prostoru, takže by mohlo plynule přecházet v urbanizované plochy. Lokální biocentrum by zde 
zahrnovalo mnohem rozsáhlejší přirozený lesní porost než jak je tomu na nyní navrhovaném místě 
biocentra L5. Biocentrum by rovněž bylo mnohem lépe dostupné z hlediska přirozené migrace organismů, 
neboť by bylo přímo na křižovatce navrhovaných velkých lokálních biokoridorů L3 a L18 a nikoli pouze 
na odbočce L4, jako je tomu podle nynějšího návrhu. Vedle lepší dostupnosti by se rovněž zkrátila i trasa 
těchto biokoridorů L3 a L18, což by rovněž přispělo k lepší funkčnosti celého systému ekologické 
stability. 
 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  

Odůvodnění: 
K části námitky týkající se zrušení části lokálního biocentra L5 a lokálního biokoridoru L3 Krajským 
soudem v Ostravě a dalších kroků pořizovatele je potřeba připomenout, že lokální biocentrum L5 a 
lokálního biokoridor L3 byly vymezeny v územním plánu Hlučína, který byl vydán formou opatření 
obecné povahy dne 21.2.2017 a nabyl účinnosti dne 24.03.2017. Návrh umístění těchto prvků byl převzat 
s předešlých územně plánovacích dokumentací, v nichž figuruje návrh umístění s různými drobnými 
úpravami již cca 30 let s tím, že podatelka v době, kdy v roce 2014 pozemky nabyla, si musela být této 
skutečnosti vědoma. 
Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení změny č. 1 územního plánu Hlučína dne 31.1.2019, části 
územního plánu tykající se zrušení uvedeného biokoridoru a biocentra byly zrušeny rozsudkem Krajského 
soudu v Ostravě ze dne 06.03.2019, tzn. pět týdnu po tomto rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že již byly 
zahájeny práce na uvedené změně a některé části a lokality týkající se  částí ÚP Hlučína zrušených 
rozsudky soudů byly předmětem projednání změny č. 1, Zastupitelstvo města proto dne 5.9.2019 v 
souladu s § 55 odst. 3 stavebního zákona (ne v souladu s § 55 odst. 4 stavebního zákona, jak uvádí 
podatelka) rozhodlo o tom, že záležitosti částí ÚP Hlučína zrušených rozsudky Krajského a Nejvyššího 
správního soudu budou řešeny následně ve Změně č. 2 ÚP Hlučína. Ve změně č. 1 byly v soutisku 
výkresů místa dotčená uvedenými rozsudky (části, které neplatí) zaznačena jako prázdná bílá místa – v 
legendě pak uvedeno jako zrušené části územního plánu.  
K návrhu podatelky, aby byly pozemky vymezeny v ploše NZ (plocha zemědělských pozemků) z důvodu 
zemědělského podnikání uvádíme, že z hlediska současného stavu lze hodnotit biocentrum jako funkční a 
tedy neomezuje vlastníka pozemků v jeho dosavadním užívání. Proto lze ponechat biocentrum v daném 
místě bez toho, aby jakkoliv v současné době omezoval vlastníka v jejich dosavadním užívání. 
Prostupnost biokoridoru i biocentra křížením obslužnou komunikací je možné bez ztráty funkčnosti. 
Vymezení biocentra L5 je v grafice ponecháno, plochu je možné dále užívat jako dosud, což nenarušuje 
funkci ÚSES. Vzhledem k tomu, že krajina a urbanizovaná krajina zvláště je v daných podmínkách 
Hlučína intenzívně užívána je snahou projektanta územního systému ekologické stability co nejméně 
zasahovat do ekonomicky užívané krajiny – podmínky minimalizace velikosti součástí ÚSES a tudíž 
„stěží plnit svoji funkci“ jak zní odůvodnění rozsudku je pro fungování systému dostačující. 
S přihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá.  
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Námitka (ozn. pod č. 3), 
podalo ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČESKÉ REPUBLIKY, oddělení koncepce a ÚP 
Morava, Šumavská 33, 612 54 Brno (dále jen „podatel“), písemně dne 6.11.2019 dopisem ze dne 
4.11.2019 (vedeno pod č.j. HLUC-62707/2019/OSP/KU) (ozn. ve spise jako podání č. 38), doručeno 
v řádném termínu pro podání námitek k veřejnému projednání: 
 
text námitky č. 3: 
„Na základě oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Hlučín sděluje 
Ředitelství silnic a dálnic ČR jako majetkový správce dálnic a silnic I. třídy (oprávněný investor) 
následující:  
Územím města Hlučín je z hlediska našich zájmů vedena silnice I/56 a koridor pro její přeložku, který je 
v platném územním plánu zapracován dle našich podkladů. 
Předmětem návrhu Změny č. 1 ÚP je vymezení několika zastavitelných ploch, které se ovšem nacházejí 
mimo námi sledovanou silnici I/56 a koridor pro její přeložku. 
Vzhledem k výše uvedenému nemáme k návrhu Změny č. 1 územního plánu Hlučína námitky.“ 
 

Rozhodnutí o námitce: 
Bere se na vědomí.  
 
Odůvodnění: 
Podáním není navrhována žádná úprava.  
 
 
 
 
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 


