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Vyhodnocení stanovisek došlých v rámci opakovaného veřejného projednání Návrhu územního plánu 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/11367/2021/Jak, 205.2 S5, 16.6.2021 

 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, v rámci opakovaného 
veřejného projednání, k návrhu územního plánu (ÚP) 
Hlučína - změna č. 1, resp. k jeho částem řešení, které 
byly od předchozího veřejného projednání změněny,  
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 v rámci opakovaného veřejného projednání.  
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 (opakované 
veřejné projednání). Z návrhu nevyplývají změny, které by 
měly negativní vliv na městskou památkovou zónu Hlučín, 
tzn. nebudou tak ohroženy její kulturně-historické hodnoty.  
Upozornění:  
Krajský úřad, jako orgán státní památkové péče, 
doporučuje vzhledem ke kulturně-historickým hodnotám v 
daném území obce (městská památková zóna Hlučín, 
množství nemovitých kulturních památek, atd.) a 
usnadnění v budoucích procesech územního plánování a 
navazujících činností výkonných orgánů státní správy, 
stanovit pro celé plošně chráněné území městské 
památkové zóny Hlučín, prvky regulačního plánu v rámci 
příští změny územního plánu Hlučín. Krajský úřad jako 
orgán státní památkové péče k tomuto podotýká, že právě 
územní plán s prvky regulačního plánu je schopen účinněji 
řešit zvláště složité situace vybraných částí území obce, 
mj. i vzhledem k možnosti stanovení větší podrobnosti 
regulačních prvků. S tím, že regulační plán obecně 
považujeme za vysoce potřebný a účinný nástroj územního 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. Ze stanoviska 
nevyplývají žádné požadavky 
na úpravu návrhu územního 
plánu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uvedený doporučující 
požadavek na změnu ÚP 
Hlučína bude zařazen 
k posouzení do případné další 
změny ÚP. 
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plánování, usnadňující správní činnosti, jak na úseku 
památkové péče, tak především na úseku územního 
plánování. Současně, a co je podstatné říci, že díky 
možnosti podrobnější úpravy regulativů (jako např. 
stanovení podrobných podmínek pro využití pozemků, pro 
umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu 
hodnot a charakteru území, atd.) v rámci regulačního 
plánu, dochází následně k větší jistotě, srozumitelnosti a 
zejména předvídatelnosti, pro vlastníky nemovitostí a 
případné budoucí stavebníky v daném území.  
Krajský úřad, jako orgán státní památkové péče zároveň 
doporučuje pro ochranu kulturně-historických hodnot 
nemovitých kulturních památek a jejich prostředí, v 
textové části I.A. (např. v I.A.b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE 
ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE 
JEHO HODNOT), doplnit ještě tuto obecnou zásadu, a to: 
„V případě změn staveb a nové výstavby na pozemcích 
navazujících na pozemky, na kterých je situována 
nemovitá kulturní památka, případně na pozemcích v 
blízkosti nemovité kulturní památky, je nutno za účelem 
ochrany kulturně-historických hodnot nemovité kulturní 
památky a jejího prostředí, ve kterém byla postavena, 
zohledňovat urbanistický a architektonický kontext, tj. 
poměr zastavěných a volných ploch, průhledy na 
nemovitou kulturní památku, strukturu a charakter 
zástavby, skladbu dominant apod.“  
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, 
nejsou v koncepci dopravy na síti silnic II. a III. třídy 
navrženy žádné změny.  
Upozornění:  
Zdejší správní orgán upozorňuje, že „Bílá kniha“, která je 
komplexním materiálem Moravskoslezského kraje, 
mapujícím stav komunikací II. a III. třídy na území kraje a 
vyhodnocujícím potřebu investic, rekonstrukcí a 
modernizací na této silniční sítí se záměrem přestavby 
křižovatkového uzlu silnic I/56 a II/469, ani se záměrem 
přestavby křižovatky silnic I/56 a III/46611, či s 
přestavbou křižovatky silnice II/469 s ul. Hornickou a 
Severní nepočítá, a nelze tak v dohledné době ze strany 
Moravskoslezského kraje legitimně očekávat jeho 
realizaci, resp. financování. Závěrem upozorňujeme, že 
je na jižní hranici katastru obce situován záměr pod 
označením DZ21 – II/469 Děhylov, obchvat, jenž je také 
obsažen v platné Aktualizaci č. 1 Zásad územního 
rozvoje Moravskoslezského kraje.  
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uvedený doporučující 
požadavek na změnu ÚP 
Hlučína bude zařazen 
k posouzení do případné další 
změny ÚP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. Ze stanoviska 
nevyplývají žádné požadavky 
na úpravu návrhu změny 
územního plánu. 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. Z upozornění 
nevyplývají žádné požadavky 
na úpravu návrhu změny 
územního plánu. 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. Uvedený 
záměr je již součástí návrhu 
změny č. 1 ÚP Hlučína. 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. Ze stanoviska 
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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 opakovaného veřejného 
projednání dle § 55 stavebního zákona, souhlasné 
stanovisko.  
Odůvodnění:  
Dle § 48a odst. 2 písm. b) lesního zákona krajský úřad 
uplatňuje stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou 
působností. V rámci opakovaného veřejného projednávání 
dle § 55b stavebního zákona návrhem změny č. 1 v ÚP 
Hlučín nejsou umisťovány nové plochy na pozemky 
určené k plnění funkcí lesa ani v jeho ochranném pásmu.  
Pozn. dle předložené dokumentace jsou 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 a k čemuž 
již krajský úřad vyjádřil souhlasné stanovisko v 
předchozím veřejném projednání dle § 55 stavebního 
zákona.  
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, ke 
kterým došlo od veřejného jednání.  
Odůvodnění:  
Navržené změny územního plánu, ke kterým došlo od 
veřejného jednání, respektují veřejné zájmy vyplývající z 
vodního zákona.  
5/ zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech  
Krajský úřad není dotčeným orgánem dle zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech (dále zákon o odpadech) a 
stanovisko nevydává.  
Odůvodnění:  
Dle § 146 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech vydává 
stanovisko k územním plánům a regulačním plánům podle 
stavebního zákona z hlediska odpadového hospodářství 
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, které hájí krajský úřad podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále 
„zákon o ochraně přírody a krajiny“), krajský úřad s 
předloženou koncepcí (resp. jejími částmi řešení, které 

nevyplývají žádné požadavky 
na úpravu návrhu změny 
územního plánu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. Z uvedené 
poznámky 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. 
 
 
 
 
 
 
Z důvodu uvedeného 
nesouhlasného stanoviska byla 
provedena úprava v souladu 
s požadavekem a dne 17.8.2021 
zaslal pořizovatel  krajskému 



Příloha č. 6 opatření obecné povahy ÚP Hlučín – změna č. 1 

 4

byly po 1. veřejném projednání změněny) nesouhlasí.  
Odůvodnění:  
Krajský úřad nesouhlasí s doplněným textem v kap. 2.1.2 a 
to konkrétně s větou: „Na plochách vymezených pro 
územní systém ekologické stability je přípustné takové 
hospodaření, které nezhoršuje stupeň ekologické stability 
plochy.“ Z definice ekologické stability vyplývá, že 
stabilita je schopnost ekosystémů vyrovnat změny 
způsobené vnějšími i vnitřními činiteli a zachovávat své 
přirozené vlastnosti a funkce. Je zřejmé, že aby ÚSES 
působil pozitivně na ostatní části urbanizované krajiny je 
třeba, aby byl ekologicky stabilní, k čemuž nezhoršování 
stavu ve smyslu udržování nestability nestačí. Hospodaření 
v plochách ÚSES by mělo tedy ekologickou stabilitu též 
posilovat, ne pouze nesnižovat. Další výhradu má krajský 
úřad ke oplocení prvků lokálního ÚSES oplocením 
prostupným pro menší živočichy. Oplocení v zastavěných 
územích sídel má podstatný vliv na funkčnost a 
prostorovou spojitost ÚSES. Migrační prostupnost území 
je funkcí biokoridoru, jako skladebného prvku ÚSES. 
Minimální prostorové parametry, podle aktuální Metodiky 
vymezování ÚSES; Bínová a kol., březen 2017 limitující 
hodnoty velikostních parametrů skladebných částí ÚSES 
se rozlišují podle toho, zda se jedná o přírodní či 
antropogenně podmíněný ÚSES. Při stanovení 
přiměřených prostorových nároků je kromě velikosti 
biocentra brát v úvah i jeho tvar a u biokoridoru též 
maximální přípustná délka i minimální šířka.  
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 
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, posoudil předložený návrh ÚP Hlučín změna č. 1 
(dále jen „návrh ÚP“) z hlediska zájmů tohoto zákona, a s 
předloženým upraveným návrhem souhlasí.  
Odůvodnění:  
Krajský úřad souhlasí s předloženým návrhem z těchto 
důvodů:  
Z předloženého návrhu změny č. 1 územního plánu Hlučín 
vyplývá, že nedochází k úpravám návrhu, které by byly 
odlišné od předchozího projednání a odsouhlasení 
koncepce z hlediska ochrany zemědělské půdy.  
8/ zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů  

úřadu „žádost o přehodnocení 
nesouhlasného stanoviska 
z hlediska ochrany přírody a 
krajiny v rámci opakovaného 
veřejného projednání“. Krajský 
úřad ve svém navazujícím 
stanovisku ze dne 15.9.2021 
(uvedeno níže pod bodem 
„4D“) reagoval na navrhované 
úpravy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. Ze stanoviska 
nevyplývají žádné požadavky 
na úpravu návrhu změny 
územního plánu. 
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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, 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), nevydává stanovisko k posouzení 
vlivů provádění územního plánu na životní prostředí a není 
dotčeným orgánem při jeho pořizování.  
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. Příslušný úřad na základě žádosti pořizovatele č. 
j. HLUC/16387/2021/OSP/Ku ze dne 06.04.2021 posoudil 
úpravy ÚP Hlučína - změna č. 1 dle § 53 odst. 2 
stavebního zákona a vydal stanovisko č. j. MSK 
44217/2021 ze dne 15.04.2021, ve kterém konstatoval, že 
nepožaduje zpracovat dodatečné vyhodnocení vlivů úprav 
změny na životní prostředí.  
Závěr  
Krajský úřad posoudil návrh změny ve smyslu § 55b odst. 
2 stavebního zákona, podle ustanovení jednotlivých 
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. 

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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4D. Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí a zemědělství, 28.října 117, 702 18 
Ostrava 2, sp.zn.: ŽPZ/18825/2021/Hoň 204. V5 N, 15.9.2021 

 Navazující stanovisko k návrhu změny č. 1 územního 
plánu Hlučín  
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství (dále též „krajský úřad“), příslušný 
podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále „zákon o ochraně přírody a krajiny“) obdržel dne 17. 
8. 2021 žádost Městského úřadu Hlučín, odboru výstavby, 
se sídlem Mírové náměstí 2, 748 01 Hlučín o přehodnocení 
nesouhlasného stanoviska z hlediska zákona o ochraně 
přírody a krajiny, uplatněného v rámci opakovaného 
veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního plánu 
Hlučín.  
Krajský úřad v koordinovaném stanovisku čj. MSK 
65026/2021 ze dne 16. 6. 2021 nesouhlasil s doplněným 
textem v kap. 2.1.2 a to konkrétně s větou: „Na plochách 
vymezených pro územní systém ekologické stability je 
přípustné takové hospodaření, které nezhoršuje stupeň 
ekologické stability plochy.“ Dále krajský úřad měl 
námitku k oplocení prvků lokálního ÚSES oplocením 
prostupným pro menší živočichy a uplatňování samotných 
minimálních prostorových parametrů bez dalších 
charakteristik skladebných částí ÚSES.  
Text, se kterým krajský úřad nesouhlasil, byl 
pořizovatelem vypuštěn. Na základě výše uvedeného 
krajský úřad přehodnotil stanovisko z pohledu zákona o 
ochraně přírody a s návrhem změny č. 1 územního plánu 
Hlučín souhlasí. Ostatní vyjádření, uvedená v předmětném 
koordinovaném stanovisku nejsou dotčena. 

Vzato na vědomí. 

 
Dotčené orgány: 
Poř. 
číslo 

Stanovisko / obsah Vypořádání stanoviska 

5. Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 1719/5, 702 
00 Ostrava, č.j. MPZ/2021/580/77, ze dne 21.6.2021 

 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní 
správy IX (dále jen „ministerstvo“), obdrželo vaše 
oznámení /v souladu s § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů/ o projednávání výše 
uvedeného návrhu. 
Ministerstvo jako dotčený orgán podle § 55b odst. 2 
stavebního zákona, § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 2 zákona č. 62/1988 
Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o geologických pracích“), sděluje po 
prostudování návrhu, že k němu nemá žádné připomínky. 
Odůvodnění: Ministerstvo konstatuje, že v platném znění 
územního plánu města Hlučín, resp. v návrhu změny č. 1 
územního plánu města Hlučín, jsou správně zakreslena a 
uvedena všechna území týkající se ochrany nerostného 
bohatství a geologické stavby území (chráněná ložisková 
území, výhradní ložiska a sesuvná území), která se 

Vzato na vědomí. Ze stanoviska 
nevyplývají žádné požadavky 
na úpravu návrhu změny 
územního plánu. 
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nacházejí na území města. Oprávněnost požadavku na 
zapracování výše uvedeného území do územně plánovací 
dokumentace (dále jen „ÚPD“) a povinnost úřadů 
územního plánování a zpracovatelů ÚPD řídit se jím v 
příslušné ÚPD je stanovena v § 15 odst. 1 horního zákona 
a § 13 odst. 1 zákona o geologických pracích. 

9. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, č.j. 
KHSMS 32089/2021/OP/HOK, ze dne 22.6.2021 

 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 Městského úřadu Hlučín ze dne 18.5.2021 o 
stanovisko k návrhu změny č. 1 územního plánu Hlučín. 
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky 
předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví 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 s 
podmínkou 
- u části plochy navrhované tramvajové smyčky v blízkosti 
ploch bydlení KHS požaduje dodržení hlukových limitů 
stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Odůvodnění: 
Na základě podání oznámení Městského úřadu Hlučín ze 
dne 18.5.2021 o konání opakovaného veřejného projednání 
o návrhu změny č. 1 územního plánu Hlučín pořizovaného 
zkráceným postupem 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 i grafické 
úpravy návrhu ÚP. Některé plochy byly zrušeny, nově jsou 
navrženy plochy územní rezervy (tramvajová dráha a 
smíšená obytná plocha) a zastavitelné plochy (smíšené 
obytné navazující na stávající obytné plochy). Jsou 
upraveny podmínky využití ploch s rozdílným způsobem 
využití. 
U části plochy navrhované tramvajové smyčky v blízkosti 
ploch bydlení KHS požaduje v dalším stupni PD prokázat, 
že nebudou porušeny hlukové limity stanovené nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

Nebude zapracováno. Nejedná 
se o vymezení nové zastavitelné 
plochy, ale v souladu 
s Aktualizací ZÚR je pouze 
navržen koridor územní rezervy 
dopravní infrastruktury (ozn. 
1/R 17). Dle § 23b zákona č. 
183/2006 Sb. (stavební zákon) 
je územní rezervou myšlena 
plocha nebo koridor, které jsou 
vymezené v územně plánovací 
dokumentaci pro využití, jehož 
potřebu a plošné nároky je třeba 
následně prověřit. Změnit 
územní rezervu na plochu nebo 
koridor umožňující stanovené 
využití lze jen na základě 
aktualizace nebo změny 
územně plánovací 
dokumentace.  Územní rezerva 
se při jejím vymezení 
neposuzuje z hlediska vlivů na 
udržitelný rozvoj území, na 
životní prostředí, ani na 
předmět ochrany nebo 
celistvost evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti; 
uvedené vlivy se posuzují 
následně při aktualizaci nebo 
změně územně plánovací 
dokumentace, která má umožnit 
stanovené využití. V územní 
rezervě jsou zakázány změny v 
území, které by mohly 
stanovené využití podstatně 
ztížit nebo znemožnit. 
Z uvedeného důvodu nelze nyní 
podmiňovat plochu či koridor 
územní rezervy uvedeným 
požadavkem. 

10. Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Opava, Těšínská 39, zn.: HSOS-4224-
2/2021, ze dne 23.6.2021 
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 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále 
jen „HZS MSK“) 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 (dále jen „zákon o IZS“), 
posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 
18.5.2021 s uvedením uplatnění stanoviska do 7 dnů od 
veřejného projednání, které se konalo 17.06.2021. Na 
základě posouzení dané dokumentace vydává HZS MSK v 
souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů souhlasné 
stanovisko.  
Odůvodnění:  
Posouzená dokumentace, specifikovaná v úvodu 
stanoviska, 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 pozdějších 
předpisů, 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. 

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

12. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, Na 
Obvodu 1104/51, 703 00 Ostrava - Vítkovice, č.j.: SVS/2021/075440-T, 15.6.2021 

 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro 
Moravskoslezský kraj jako věcně a místně příslušný 
správní orgán podle § 47 odst. 4, 7 a § 49 odst. 1 písm. j) 
zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko, které 
bylo vyžádáno pro projednání „Návrhu územního plánu 
Hlučína – změna č. 1“.  
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro 
Moravskoslezský kraj s předloženým „Návrhem 
územního plánu Hlučína – změna č. 1“ souhlasí.  
Odůvodnění:  
Toto stanovisko bylo vydáno na základě prostudování 
„Návrhu územního plánu Hlučína – změna č. 1“ a 
skutečnosti, že v předloženém návrhu není řešena 
problematika zemědělské prvovýroby ani zpracování nebo 
manipulace s vedlejšími živočišnými produkty, které jsou 
řešeny zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o 
změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), 
jak vyplývá z pozdějších změn. 

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

15. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, sp. zn.: MPO 
474358/2021, ze dne 22.6.2021 

 Závazná část:  
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve 
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 zákon"), vydáváme k 
výše uvedené územně plánovací dokumentaci podle 
ustanovení § 53 odst. 2 a § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 6 opatření obecné povahy ÚP Hlučín – změna č. 1 

 9

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 
zákon", následující stanovisko.  
S úpravami, které jsou předmětem opakovaného veřejného 
projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Hlučín 
(dále jen „návrh změny územního plánu“) nesouhlasíme. 
Odůvodnění: 
Dne 11. 10.2019 uplatnilo Ministerstvo průmyslu a 
obchodu stanovisko pod č.j. MPO 76997/2019 (dále jen 
„stanovisko MPO“), v němž s návrhem změny územního 
plánu souhlasilo se dvěma 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 

významným způsobem 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“. 
Městský úřad Hlučín, odbor výstavby, oddělení strategií a 
plánování (dále jen „pořizovatel“) vypořádal pouze první 
podmínku stanoviska MPO. 
Druhá podmínka uplatněná ve stanovisku MPO nebyla 
pořizovatelem vypořádána (viz tabulka vypořádání 
stanovisek v textové části „ll. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 
1 ÚP HLUČÍNA" na str. 12) a nebyla zohledněna při 
provádění úprav po veřejném projednání návrhu změny 
územního plánu. 
Návrh změny územního plánu nově stanovuje zákaz 
umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro těžbu 
nerostů v plochách systému sídelní zeleně (zastavěných, 
zastavitelných a nezastavěných) (ZP), plochách pro vodní 
plochy a toky (WT), plochách zemědělských pozemků 
(NZ), plochách nezastavěných ploch lesních Ploch lesů - 
hospodářských (NL), plochách nezastavěných ploch 
lesních Ploch lesů - rekreačních (NL.1), v plochách 
nezastavěných ploch přírodních Ploch přírodních (NP).  
Uvedené zákazy zcela zjevně nereflektují skutečnost, že se 
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) a 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 kraje, odbor ŽP a zemědělství ze dne 
17. 9. 2007, č. j. ŽPZ/16077/2007/So. 
Pro chráněné ložiskové území Hlučín I. (CHLÚ Hlučín I. 
se nachází zejména v plochách zemědělských pozemků 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provedena úprava v rozsahu dle 
požadavku, tzn. do podmínek 
přípustného využití územních 
ploch, na nichž se CHLÚ 
Hlučín I. nachází, doplněn text: 
„nové stavby, zařízení a jiná 

opatření pro těžbu nerostů lze 

umístit pouze za předpokladu, 

že nebude významným 

způsobem 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“.  
Na základě provedené úpravy 
pořizovatel podáním ze dne 
17.8.2021 požádal o 
přehodnocení nesouhlasného 
stanoviska uplatněného v rámci 
opakovaného veřejného 
projednání .  
Ministerstvo průmyslu a 
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(NZ) a okrajově v plochách systému sídelní zeleně (ZP) 
uvádíme následující: 
Podle ustanovení § 15 odst. 1 horního zákona jsou orgány 
územního plánování a zpracovatelé územně plánovací 
dokumentace jsou povinni vycházet z podkladů o 
zjištěných a předpokládaných výhradních ložiskách. Podle 
ustanovení § 31 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů orgány 
územního plánování vycházejí při své činnosti z výsledků 
geologických prací s cílem zajistit v co největší míře 
zejména ochranu zjištěných a předpokládaných ložisek 
nerostů a vytvářet podmínky pro jejich hospodárné 
využiti. Tato povinnost plyne pro orgány územního 
plánování a zpracovatele územně plánovací dokumentace 
přímo ex lege. Tato povinnost rovněž vyplývá z 
ustanovení § 30 odst. 1 horního zákona, podle kterého se 
výhradní ložiska musí využívat racionálně. 
Pro konkrétní záměry umisťování staveb v chráněném 
ložiskovém území Hlučín I. platí ustanovení § 18 a § 19 
horního zákona, a to bez ohledu na rozdílný způsob 
jejich využití. 
Podle ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona lze 
stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů v 
nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je 
územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného 
zájmu výslovně nevylučuje. Podle výše uvedeného tak 
musí v případě stanovení zákazu umístění staveb, zařízení 
a jiných opatření pro těžbu nerostů podle § 18 odst. 5 
stavebního zákonu zpracovatel územně plánovací 
dokumentace výslovně popsat, proč nemá veřejný zájem 
státu dle § 15 odst. 1 horního zákona přednost před jinými 
veřejnými zájmy. V textové části „II. ODŮVODNĚNÍ 
ZMĚNY Č. 1 ÚP HLUČÍNA“ je jako odůvodnění 
stanovení zákazu podle § 18 odst. 5 stavebního zákona 
uvedeno následující: 
- Zeleň - přírodního charakteru (ZP) – „z důvodu 

zajištění ochrany přírody a krajiny a prostupnosti 

krajiny pro volně žijící živočichy a člověka“  
o zároveň je však přitom v těchto plochách umožněno 

umisťovat nezbytné liniové stavby technické 
vybavenosti, stavby silnic a dalších komunikací pro 
vozidlovou dopravu za podmínky, že bude 
prokázán jejich nezbytný společenský význam;  

- Plochy vodní a vodohospodářské - vodní plochy a 
vodní toky (WT) - konkrétní odůvodnění chybí, 
předpokládáme, že se jedná o text „to je veškeré stavby 

zařízení a jiná opatření, která mohou snižovat průtoky 

v tocích a mohou přispět ke vzniku a zhoršování 

průběhu záplav“; 
- Plochy zemědělské - zemědělské pozemky (NZ) – „z 

důvodu zajištění prostupnosti krajiny zejména v 

migračně významném území a koridorech“; 
- Plochy lesní - lesy (NL) – „z důvodu zajištění 

prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy a 

člověka“; 
- Plochy lesní - rekreační (Nl.1) – „z důvodu zajištění 

obchodu ve svém navazujícím 
stanovisku ze dne 24.8.2021 
(uvedeno níže pod bodem 
„15A“) reagoval na navrhované 
úpravy. 
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prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy a 

člověka“; 
- Plochy přírodní (NP) – „z důvodu zajištění ochrany 

přírody a krajiny a prostupnosti krajiny pro volně žijící 

živočichy a člověka“. 

Výše uvedené důvody pro stanovení zákazu nelze 
považovat za splnění povinnosti provést poměření jiných 
veřejných zájmů nad zájmem na ochraně a využití 
výhradního ložisko cihlářské suroviny Hlučín-západ (ID: 
3222100), jehož veřejný zájem na jeho ochraně již byl 
realizován prostřednictvím stanovení chráněného 
ložiskového území Hlučín I. (ID: 22210000) a platí tak v 
celém rozsahu chráněného ložiskového území.  
S ohledem na výše uvedené požadujeme splnění podmínky 
č. 2 stanoviska MPO, tj. 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 

významným způsobem 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“. 
15A

. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, sp. zn.: MPO 
589057/2021, ze dne 24.8.2021 

 Závazná část:  
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu 
(dále jen „MPO“) ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství, 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 zákon") a ve smyslu ustanovení § 4 odst. 8 zákona 
Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon"), uplatňujeme k žádosti Městského úřadu 
Hlučín, odbor výstavby, oddělení strategií a plánování 
(dále jen „pořizovatel“) ze dne 17. srpna 2021, č. j. 
HLUC/50203/2021jOSP/Ku o přehodnocení 
nesouhlasného stanoviska MPO ze dne 22. června 2021, č. 
j. MPO 474358/2021 (dále jen „nesouhlasné stanovisko 
MPO“) následující stanovisko:  
Nesouhlasné stanovisko MPO se mění na souhlasné.  
Odůvodnění: 
MPO uplatnilo v rámci opakovaného veřejného projednání 
návrhu změny Č. 1 Územního plánu Hlučín nesouhlasné 
stanovisko z důvodu nevypořádání jedné z podmínek MPO 
uplatněných ve stanovisku MPO v rámci veřejného 
projednání návrhu změny Č. 1 Územního plánu Hlučín dne 
11. října 2019 pod č. j. MPO 76997/2019. 
Vzhledem ke skutečnosti, že pořizovatel zaslal MPO dne 
17. srpna 2021 pod č. j. HLUC/50203/2021/OSP/Ku žádost 
o přehodnocení nesouhlasného stanoviska MPO, neboť 
upravil textové části podmínek přípustného využití 
územních ploch, na nichž se nachází CHLÚ Hlučín I tak, 
že vyhověl všem podmínkám MPO (provedené změny 
byly přiloženy k výše uvedené žádosti), měníme tímto 

Vzato na vědomí. 
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nesouhlasné stanovisko MPO na souhlasné. 
 

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 

4E. Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí a zemědělství, 28.října 117, 702 18 
Ostrava 2, sp.zn.: ŽPZ/21470/2021/Jak 205.2 S5 N, 13.10.2021 

 Stanovisko příslušného úřadu a příslušného orgánu 
ochrany přírody k úpravě návrhu územního plánu (ÚP) 
Hlučín - změna č. 1 po opakovaném veřejném 
projednání dle § 53 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.  
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), obdržel dne 
22.09.2021 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 návrhu upravenému po opakovaném 
veřejném projednání.  
Podstatná úprava návrhu ÚP Hlučín – změna č. 1 vychází z 
výsledků opakovaného veřejného projednání, a to:  
- návrhu rozhodnutí o námitce, podané při opakovaném 
veřejném projednání návrhu ÚP Hlučín – změna č. 1 – 
zapracování limitu do příslušných částí textu i grafiky – 
zařízení stanice katodové ochrany PKO SKAO Hlučín 
včetně pásma livvu anodového uzemnění;  
- z nesouhlasného stanoviska z hlediska ochrany přírody a 
krajiny v rámci opakovaného veřejného projednání, které 
vydal v rámci koordinovaného stanoviska Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství dne 16.06.2021 pod sp.zn.: ŽPZ/11367/2021;  
- z nesouhlasného stanoviska Ministerstva průmyslu a 
obchodu ze dne 22.6.2021 pod sp. zn.: MPO 474358/2021.  
Z hlediska 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  
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.  

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

Stanovisko / obsah Vypořádání stanoviska 

Krajský úřad posoudil úpravy ÚP Hlučín - změna č. 1 
provedené na základě výsledku opakovaného veřejného 
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 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/59115/2021/OSP/Ku 
ze dne 21.09.2021) tj. upraveného návrhu ÚP Hlučín – 
změna č. 1 – po opakovaném veřejném projednání, úprav 
návrhu ÚP na základě výsledku opakovaného veřejného 
projednání a postupu při pořízení ÚP Hlučín – změna č. 1.  
Upozornění:  
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  
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, 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále „zákon o ochraně přírody a krajiny“), 
posouzením návrhu ÚP Hlučín – změna č. 1, upraveného 
po opakovaném veřejném projednání (dále jen 

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

Stanovisko / obsah Vypořádání stanoviska 

„koncepce“) podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a 
krajiny dospěl k závěru, že tato koncepce nemůže mít 
samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo 
záměry, významný vliv na předmět ochrany nebo 
celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích 
oblastí.  
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 dálkový významný vliv na 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 
3/3 Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Zavedli jsme systémy 
řízení kvality, environmentu a bezpečnosti informací Fax: 
595 622 126 DIČ: CZ70890692 ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 
1650676349/0800 www.msk.cz  
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 po opakovaném veřejném projednání 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. 

 
Rozpory nebyly v rámci opakovaného veřejného projednání návrhu změny 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 
10/2021 


