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Vyhodnocení stanovisek došlých v rámci II. 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/23649/2021/Jak, 205.2 S5, 19.11.2021 

 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 II. 
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 ÚP Hlučín – změna č. 1 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 ÚP Hlučín – změna č. 1 v rámci 
opakovaného veřejného projednání. Z návrhu nevyplývají 
změny, které by měly negativní vliv na městskou 
památkovou zónu Hlučín, tzn. nebudou tak ohroženy její 
kulturně-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, 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. Ze stanoviska 
nevyplývají žádné požadavky 
na úpravu návrhu územního 
plánu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. Ze stanoviska 
nevyplývají žádné požadavky 
na úpravu návrhu územního 
plánu. 
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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.  
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 ÚP 
Hlučín – změna č. 1 v rámci II. opakovaného veřejného 
projednání dle § 55b 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 II. opakovaného veřejného 
projednávání dle § 55b stavebního zákona návrhem ÚP 
Hlučín – změna č. 1 nebyly umisťovány nové plochy na 
pozemky určené k plnění funkcí lesa, avšak dle předložené 
dokumentace došlo k opravě vymezení veřejně prospěšné 
stavby: OH1 - dostavba hřbitova, u níž byl rovněž upraven 
výčet parcel: parc. č. 3331/1, 3331/4, 3331/5, 3331/6, 
3331/7, 3331/8, 3331/10, 3331/11, 3331/18, 3331/19, 
3343, 3349 a 3357 k. ú. Hlučín, ze kterých je zřejmé 
dotčení ochranného pásma 50 m od hranice lesa. V případě 
těchto navržených ploch je nezbytné vyhodnotit, zda bude 
s ohledem na existenci lesního porostu výstavba vůbec 
možná, tj. zda bude zachována funkce lesa a nebude 
ohrožena bezpečnost samotných staveb, v případech kdy 
by výška stromů v době mýtního věku (cca 40 – 45 m) 
přesahovala nejdelší rozměr konkrétního pozemku. 
Uspořádání staveb v ploše pak provést tak, aby případné 
stavby v navržených plochách byly ve vzdálenosti alespoň 
40 m od okraje lesa. Při hodnocení této plochy 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 je hranice v jedné části 
této plochy de facto totožná s hranicí lesa, velikost a tvar 
této plochy 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, ke 
kterým došlo od veřejného jednání.  
Odůvodnění:  
Navržené změny územního plánu, ke kterým došlo od 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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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 
předloženým upraveným návrhem ÚP Hlučín – změna č. 1 
souhlasí.  
Odůvodnění:  
V řešeném území nebude částmi řešení, které byly od 
předchozího veřejného jednání změněny, dotčen zájem 
ochrany přírody dle zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Krajský úřad 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 z hlediska zájmů tohoto zákona, a s předloženým 
upraveným návrhem souhlasí.  
Odůvodnění:  
Krajský úřad souhlasí s předloženým návrhem ÚP Hlučín 
– změna č. 1 z těchto důvodů:  
Z předloženého návrhu ÚP Hlučín – změna č. 1 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  
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 

 
 
 
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. 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. 
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rozporu s platným programem zlepšování kvality ovzduší, 
z něhož krajský úřad vychází podle § 12 odst. 1 zákona o 
ochraně ovzduší.  
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 návrhu ÚP Hlučín – změna č. 1 není 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí. Příslušný úřad na 
základě žádosti pořizovatele č. j. 37676/2019/OSP/KU ze 
dne 21.09.2021 posoudil úpravy ÚP Hlučína - změna č. 1 
dle § 53 odst. 2 stavebního zákona a vydal stanovisko č. j. 
MSK 118020/2021 ze dne 13.10.2021, ve kterém 
konstatoval, že nepožaduje zpracovat dodatečné 
vyhodnocení vlivů úprav návrhu ÚP Hlučín – změna č. 1 
na životní prostředí.  
Závěr  
Krajský úřad posoudil úpravy návrhu 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. 

 
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/2021/580/1479, ze dne 26.11.2021 
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 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 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. 

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

9. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, č.j. 
KHSMS 91061/2021/OP/HOK, ze dne 16.11.2021 

 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 21.10.2021 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. 
Odůvodnění:  
Na základě podání oznámení Městského úřadu Hlučín ze 
dne 21.10.2021 o konání II. opakovaného 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 

Vzato na vědomí. Ze stanoviska 
nevyplývají žádné požadavky 
na úpravu návrhu změny 
územního plánu. 
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ochrany veřejného zdraví.  
Změna č. 1 územního plánu Hlučín řeší aktualizaci 
katastrálního území Hlučín, Bobrovníky, Darkovičky. Jsou 
nově navrhovány plochy bydlení. Navrhované změny se 
dotýkají převážně ochrany krajinného rázu. Dále je 
navrženo zelektrifikovaní tratě a nově prověřena možnost 
realizace lehké kolejové dráhy mimo zastavěné území 
obce.  
K částem řešení, které byly od předchozího jednání 
změněny, nemá KHS připomínky. 

15. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, sp. zn.: MPO 
619976/2021, ze dne 8.11.2021 

 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 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, následující 
stanovisko.  
S úpravami, které jsou předmětem II. opakovaného 
veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu 
Hlučín (dále jen "návrh změny územního plánu"] 
souhlasíme.  
ODŮVODNĚNÍ: 
Podstatné úpravy, které jsou předmětem II. opakovaného 
veřejného projednání, respektují povinnosti vyplývající z § 
15 odst. 1 horního zákona. 

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

 
 
Rozpory nebyly v rámci II. 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 
12/2021 


