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Rozhodnutí o námitkách podaných při opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu 
Hlučína – změna č. 1 a jejich odůvodnění: 
 

Během opakovaného veřejného projednávání návrhu změny č. 1 územního plánu Hlučína byla uplatněna 
podání, které byly vyhodnoceny v souladu s platnou legislativou a ustálenou judikaturou Nejvyššího 
správního soudu jako námitky: 
 
Námitka (ozn. pod č. 4), 
podal Gas Net, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše, (dále jen „podatel“), písemně dne 
12.7.2021 dopisem ze dne 7.7.2021 (vedeno pod č.j. HLUC-40561/2021/OSP/KU) (ozn. ve spise jako 
podání č. 35), nedoručeno v řádném termínu pro podání námitek k opakovanému veřejnému projednání: 
 

text námitky č. 4: 
„K návrhu změny územního plánu máme následující námitky:  
1. v návrhu ÚPD není zakreslená cela stavba SKAO Hlučín včetně pásma vlivu anodového uzemnění, 
Tento stav považujeme za chybu územně plánovací dokumentace, která nepřesně informuje veřejnost o 
limitech využití území. Vyzýváme tímto k aktualizaci mapových podkladů, které jsou pro tyto účely 
dostupné na https://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/ 
2. Z tohoto důvodu nesouhlasíme se změnou pozemku p. č. 3947/2 (označení v rámci změny ÚP jako 
1/Z1.4) na plochu SV - smíšená obytná vesnická, je pro tyto účely nevhodná (viz přiložený snímek)  
3. V zájmovém území se nachází zařízení stanice katodové ochrany PKO SKAO Hlučín, které je nutno 
respektovat dle příslušných předpisů a norem. Požadujeme dodržení ochranných pásem (OP) dle zákona 
458/2000 Sb. - anodové uzemněni (AU) a kiosek SKAO 4 m od osy všemi směry, kabelové vedení (zemní) 
1 m od osy všemi směry. Dále Vás upozorňujeme, že v prostoru AU se vyskytuje nebezpečné interferenční 
pásmo, v kterém se nedoporučuje zřizovat v zemi kovové a železobetonové konstrukce (uzemnění budovy, 
železobetonová základová deska). Stanovení nebezpečného interferenčního pásma je provedeno v souladu 
s ČSN EN 12954 a TPG 920 25. V daném případě je pásmo stanoveno na 100 m od osy AU všemi směry. 
Pozn.:  
Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí GasNet, s.r.o., platných 
k datu vydáni tohoto stanoviska.“ 
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Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje.  

Odůvodnění: 
Námitku podatele nelze posoudit jako námitku k upravenému návrhu Územního plánu Hlučína, 
předloženou v rámci opakovaného veřejného projednání, protože předmětná lokalita nebyla dotčena 
úpravami a změnami návrhu územního plánu projednávanými při opakovaném veřejném projednávání. A 
to s přihlédnutím na rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2014, čj. 50 A 15/2014-50, v němž 
je mj. uvedeno, že: „Jak plyne z § 53 stavebního zákona z roku 2006, postupuje se při opakovaném 
veřejném projednání návrhu a jeho přípravě obdobně jako při veřejném projednání návrhu. Byť v daném 
ustanovení výslovné omezení ve vztahu k možnosti dotčených osob podávat námitky proti podstatně 
upravenému návrhu územního plánu chybí, je třeba toto omezení dovodit právě z toho, že při opakovaném 
veřejném projednání se upravený územní plán projednává pouze v rozsahu provedených úprav, a proto 
námitky mohou dotčené osoby směřovat pouze do provedených úprav návrhu územního plánu. V důsledku 
toho se logicky omezuje i okruh dotčených osob, neboť námitky mohou v této fázi podat již jen ti vlastníci 
pozemků a staveb dotčení podstatnými změnami v návrhu územního plánu. Současně je třeba za osoby 
oprávněné podat námitky považovat i takové osoby, které své dotčení budou dovozovat nikoli z 
podstatných změn návrhu územního plánu, ale z vnějších okolností s územním plánem úzce souvisejících. 
Takovými okolnostmi může být například v mezidobí vydané územní rozhodnutí a stavební povolení 
umísťující a povolující stavbu na pozemku, který návrh územního plánu řadí do nezastavitelných ploch. 
Opačný přístup, tedy připuštění námitek všech vlastníků pozemků regulovaných územním plánem i ve fázi 
opakovaného veřejného projednání bez ohledu na to, že jejich pozemky byly dotčeny podstatnou úpravou 
územního plánu, by podle názoru soudu znamenal rezignaci na koncentraci řízení, kterou stavební zákon 
z roku 2006 stanoví v § 52 odst. 3. Tato zásada přitom má v řízení o územním plánu zcela oprávněně 
místo, neboť jde o řízení, kterému je z důvodu jeho rozsáhlosti zcela nezbytné stanovit určité časové 
limity, přičemž nutno dodat, že i přes tyto limity jde velmi často o řízení časově velmi náročné. 
Jsou-li i přes shora učiněné závěry námitky v popsané situaci podány, nelze k nim podle názoru soudu 
přihlížet, což je koncept uplatněný stavebním zákonem jak pro námitky, které jsou podány opožděně (§ 52 
odst. 3 stavebního zákona z roku 2006), tak i pro námitky, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad 
územního rozvoje (§ 52 odst. 4 citovaného zákona). Na námitky podané neoprávněnou osobou přitom 
není důvodu nahlížet jinak. O takových námitkách se tudíž věcně nerozhoduje.“ 
Tato námitka měla být uplatněna již v rámci předešlé fáze projednání, tzn. u veřejného projednání, a 
termínu k tomu určeném, v tomto případě do 13.11.2019, a nikoliv nyní, ve fázi opakovaného veřejného 
projednání upraveného návrhu územního plánu, neboť jeho předmětem nebylo projednávání námitkou 
dotčená lokalita. Vzhledem k tomu je třeba se řídit ustanovením §52 odst. 3 stavebního zákona, kde je 
uvedeno: „K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.“. V souladu s 
citovaným ustanovením stavebního zákona a výše uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 
16. 12. 2014, čj. 50 A 15/2014-50 nemohl pořizovatel přihlédnout k námitce pro její opožděnost.  
Skutečnost, že předmětné podání nedosahuje právních účinků podání námitky, však nebrání tomu, aby se 
pořizovatel se zpracovatelem návrhu územního plánu a určeným zastupitelem nemohli zabývat jeho 
věcným obsahem a prověřit tak z vlastního podnětu, zda požadavek v podání obsažený nenasvědčuje 
jinému řešení Územního plánu Hlučína – změna č. 1. Z vlastního podnětu se pořizovatel s určeným 
zastupitelem návrhem tohoto podání zabývali a dospěli k tomuto závěru: 
Podatel nejprve uvádí, že: 
1. v návrhu ÚPD není zakreslená cela stavba SKAO Hlučín včetně pásma vlivu anodového uzemnění, 
Tento stav považujeme za chybu územně plánovací dokumentace, která nepřesně informuje veřejnost o 
limitech využití území. Vyzýváme tímto k aktualizaci mapových podkladů, které jsou pro tyto účely 
dostupné na https://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/ 
K tomuto pořizovatel uvádí, že uvedený limit je vzhledem k svému charakteru podstatným omezením 
v území a je proto jej potřeba zapracovat do změny územního plánu – viz. data k dispozici na uvedené 
webové adrese. 
 
Dále podatel uvádí: 
2. Z tohoto důvodu nesouhlasíme se změnou pozemku p. č. 3947/2 (označení v rámci změny ÚP jako 
1/Z1.4) na plochu SV - smíšená obytná vesnická, je pro tyto účely nevhodná (viz přiložený snímek)  
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3. V zájmovém území se nachází zařízení stanice katodové ochrany PKO SKAO Hlučín, které je nutno 
respektovat dle příslušných předpisů a norem. Požadujeme dodržení ochranných pásem (OP) dle zákona 
458/2000 Sb. - anodové uzemněni (AU) a kiosek SKAO 4 m od osy všemi směry, kabelové vedení (zemní) 
1 m od osy všemi směry. Dále Vás upozorňujeme, že v prostoru AU se vyskytuje nebezpečné interferenční 
pásmo, v kterém se nedoporučuje zřizovat v zemi kovové a železobetonové konstrukce (uzemnění budovy, 
železobetonová základová deska). Stanovení nebezpečného interferenčního pásma je provedeno v souladu 
s ČSN EN 12954 a TPG 920 25. V daném případě je pásmo stanoveno na 100 m od osy AU všemi směry. 
K tomuto pořizovatel uvádí, že vzhledem k tomu, že uvedený limit by mohl mít vliv na případné budoucí 
stavební aktivity na části pozemku parc. č. 3947/2 v katastrálním území Hlučín, na němž se v rámci 
změny č. 1 ÚP Hlučína navrhuje změna využití z plochy zemědělských pozemků (NZ) do plochy smíšené 
obytné – vesnické (SV) umožňující mj. výstavbu RD, a s tím evidentní a možné komplikace při návrhu 
realizace stavby, kontaktoval podatele za účelem dohody možného řešení. V rámci emailové 
korespondence ze dne 3.8.2021 bylo dohodnuto, že do změny č. 1 územního plánu bude zapracován 
pouze požadovaný limit s tím, že další požadavek podatele (korozní průzkum + posudek) jako podmínka 
pro potvrzení umístění již konkrétní stavby v území nebude zapracována do této změny územního plánu, 
ale bude řešena až v dalších krocích po vydání změny č. 1 územního plánu Hlučína v rámci územního a 
stavebního řízení. 
 
S přihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se jí vyhovuje. Požadavek 
na zapracování zařízení stanice katodové ochrany PKO SKAO Hlučín včetně pásma vlivu anodového 
uzemnění s tím, že část pozemku parc. č. 3947/2 v katastrálním území Hlučín o velikosti cca 1 200m2 
navržena do plochy SV (plocha smíšená obytná – vesnická) umožňující výstavbu RD (ozn. jako 1/Z1.4) 
zůstane v návrhu změny č. 1 ÚP Hlučína ponechána. Případné další kroky a podmínky pro umístění 
stavby budou řešeny po vydání změny č. 1 ÚP Hlučína. 
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Námitka (ozn. pod č. 5), 

podalo ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČESKÉ REPUBLIKY, oddělení koncepce a ÚP 
Morava, Šumavská 33, 612 54 Brno (dále jen „podatel“), datovou schránkou dne 18.6.2021 podáním ze 
dne 16.6.2021 (vedeno pod č.j. HLUC-35102/2021/OSP/KU) (ozn. ve spise jako podání č. 38), doručeno 
v řádném termínu pro podání námitek k veřejnému projednání: 
 
text námitky č. 5: 
„Na základě oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Hlučín 
sděluje Ředitelství silnic a dálnic ČR, majetkový správce dálnic a silnic I. třídy (oprávněný investor) 
následující: 
Do návrhu změny č. 1 ÚP pro opakované veřejné projednání byl z hlediska našich zájmů zapracován 
koridor územní rezervy DR3 pro prověření vlakotramvaje Hlučín – Ostrava, který zasahuje do koridoru 
(plochy dopravy) pro záměr přeložky silnice I/56. Tyto záměry je nutné vzájemně koordinovat, což je v 
návrhu ÚP uvedeno. 
Ostatní části návrhu změny č. 1 ÚP Hlučín nezasahují do námi sledovaného koridoru (plochy dopravy) 
pro záměr přeložky silnice I/56 ani do stávající I/56 včetně jejího ochranného pásma. 
Vzhledem k výše uvedenému nemáme k návrhu změny č. 1 územního plánu Hlučín námitky.“ 
 

Rozhodnutí o námitce: 
Bere se na vědomí.  
 
Odůvodnění: 
Podáním není navrhována žádná úprava.  
 
 
 
Námitka (ozn. pod č. 6), 
Podala Eliška Kadlubiecová , Ivana Sekaniny 1806/6, 708 00 Ostrava – Poruba (dále jen 
„podatelka“), písemně dne 17.6.2021 podáním ze dne 15.6.2021 (vedeno pod č.j. HLUC-
34744/2021/OSP/KU) (ozn. ve spise jako podání č. 42), doručeno v řádném termínu pro podání námitek 
k veřejnému projednání: 
 
text námitky č. 6: 
„Ke sp. zn. 1504/2021/OV/KŘ 
Věc: Zahradní domek - stavba na pozemku parc. číslo 2631/1 a parc. číslo 2631/4 obci Hlučín, vlastníci 
stavby: Karel Gajdečka, Na závodí 2061/23a, Miroslava Gajdečková, Na závodí 550/1,74801 Hlučín  
1.) Námitky proti legalizací stavby - zahradní domek  
2.) Podnět k nezapracování stavby do připravované změny Č. 1 územního plánu Hlučína, resp. námitky 
proti změně územního plánu týkající se shora specifikované dřevostavby s přístřeškem 
Vážený pane Kuchaři, 
jakoužto vlastníku sousedního pozemku je mi známo, že v současné době je u Vašeho stavebního odboru 
vedeno řízení sp. zn. pod sp. zn. 15604/2021/0V/KŘ o dodatečném povolení stavby - zahradní domek, 
která je postavena na pozemku parc. č. 2631/1 a parc. č.2631/4 v obci a katastrálním území Hlučín. 
Vlastníky stavby jsou pan Karel Gajdečka, nar. 20.10.1977, trvale bytem Na Závodí 2061/23a, 748 01 
Hlučín a paní Miroslava Gajdečková, nar. 1.1.1960, bytem na Závodí 550/1, 74801 Hlučín. 
K uvedenému řízení sděluji, že s legalizací předmětné stavby „zahradní domek“ nesouhlasím.  
Důvodem je především skutečnost, kterou jak jsem již v minulosti (od roku 2019) opakovaně uvedáděla 
jak písemně, tak i ústně, a to při místním šetření za přítomnosti pracovnice stavebního odboru Městského 
úřadu Hlučín paní Aleny Holušové, a sice to, že předmětná stavba je stavbou tzv. "černou" a zejména 
skutečnost, že nesplňuje odstup od hranice sousedního pozemku, který je v mém vlastnictví. 
Odstupová vzdálenost mezi předmětnou stavbou a hranicí mého pozemku je pouhých 97 cm a já jako 
majitelka sousedního pozemku se snížením odstupové hranice nesouhlasím jak z důvodu zásahu do 
vlastnických práv, tak i z důvodu možného vzniku požáru, když se jedná o dřevostavbu a je mj. zde 
nepochybně taktéž i požárně bezpečnostní riziko. 
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Ze stejného důvodu, jak jsem již opakovaně v minulosti namítala, dávám tímto podnět k nezapracování 
předmětné stavby - zahradní domek - do připravované Změny č. 1 územního plánu Hlučína, resp. 
podávám námitky proti změně územního plánu týkající se shora specifikované stavby.“ 
 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se bere na vědomí.  
 
Odůvodnění: 
Podatelka vzala dne 17.6.2021 toto podání – námitku zpět. 
 
 
Ve spolupráci s určeným zastupitelem, kterým je Mgr. Pavel Paschek – starosta města Hlučína, zpracoval: 
Ing. Martin Kuchař, Ph.D.,v.r. 
Městský úřad Hlučín 
Odbor výstavby 
07/2021 


