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Rozhodnutí o námitkách podaných při II. opakovaném veřejném projednání Návrhu územního 
plánu Hlučína – změna č. 1 a jejich odůvodnění: 
 
Během II. 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. 7), 
podala MUDr. Claudia Ondrušová, MBA, Mírové náměstí 1/1, 748 01 Hlučín, (dále jen 
„podatelka“), písemně dne 1.12.2021 dopisem ze dne 1.12.2021 (vedeno pod č.j. HLUC-
76318/2021/OSP/KU) (ozn. ve spise jako podání č. 41), doručeno v řádném termínu pro podání 
námitek k veřejnému projednání: 
 
text námitky č. 1: 
I. Vymezení území dotčeného námitkou 
Pozemky parc. č. 3829/1, 3825,3139/8,3133/21, 3133/2, 4528/6 a 3233, všechny 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, 
3139/8, 3133/21, 3133/2, 4528/6 a 3233, všechny v k. ú. Hlučín. 
III. Obsah námitky  
Podatelka nesouhlasí s tím, že ve stanovení podmínek pro využití ploch zemědělských pozemků NZ 
je jako nepřípustné využití uvedeno mj. „výstavba stáji pro chov hospodářských zvířat". Podatelka 
navrhuje a žádá o vypuštění tohoto regulativu nepřípustného využití ploch NZ. 
IV. Odůvodnění námitky  
Podatelka dne 12. 11. 2019 podala námitky k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hlučín pro veřejné 
projednání, konané dne 6. 11. 2019. Podatelka pořizovatele v námitkách ze dne 12. 11. 2019 
informovala, že své 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.).“  
Podatelka trvá na těchto svých dříve uplatněných námitkách. Kromě toho podatelka nesouhlasí s 
následně doplněnou, výše uvedenou obecnou podmínkou nepřípustného způsobu využití ploch NZ, a to 
z následujících důvodů:  
V odůvodnění návrhu Změny č. 1 se na str. 43 uvádí, že „byla provedena úprava podmínek pro využití 
plochy NZ (plocha zemědělských pozemků), a to vynecháním slova „dočasné“ u druhé odrážky shora 
podmínky přípustného využití.“ K tomu se na str. 31 odůvodnění návrhu Změny č. 1 uvádí, že 
„Dočasná stavba pro letní ustájení hospodářských zvířat“ nahrazuje pojmem "Stavba pro letní 
ustájení hospodářských zvířat" aby byla umožněna realizace trvalých staveb pro letní ustájení 
hospodářských zvířat.“  
Na str. 31 odůvodnění návrhu Změny č. 1 je však dále uvedeno, že „je do těchto ploch doplněno do 
využití nepřípustného: "- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, pro 
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro účely rekreace a cestovního ruchu, které nejsou 
vyjmenovány ve využití přípustném, zejména: - stavby pro bydlení a rekreaci, zřizování zahrádkových 
osad; - výstavba stájí pro chov hospodářských zvířat; - hygienická zařízení, ekologická a informační 
centra".  
K úpravě podmínek využití plochy NZ došlo zcela nelogicky, když má být na jedné straně přípustné 
využít pozemek pro realizaci trvalých staveb pro letní ustájení hospodářských zvířat a současně nemá 
být přípustné v těchto trvalých stavbách ustájit zvířata celoročně. Takto navržená úprava je nejen 
nehospodárná, ale je i vnitřně rozporná.  
V odůvodnění návrhu Změny č. 1 se na str. 47 uvádí, že „ÚP Hlučín má být omezena možnost 
umisťovat stavby, zařízení a opatření, které jsou uvedeny v ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona, aniž by 
byly jednotlivě specifikovány v textové části a omezení bylo ve vztahu ke každému omezení 
odůvodněno ve vazbě na řešení ÚP Hlučín a ochranu veřejného zájmu. Pro omezení umístění záměrů 
uvedených v ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona není dostačující, že do nepřípustném využití jsou 
zařazeny „stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející se stavbami a využíváním pozemků 
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uvedených ve využití hlavním a přípustném“ a formální odůvodnění tohoto omezení - viz oddíl II. A. i. 
6) odst. f3) odůvodnění. Vyhodnocení: Na základě konzultace s KÚ MSK byla upravena (upřesněna) 
formulace nepřípustnosti vybraných staveb v nezastavěném území - viz příslušné části výroku Změny 
č. 1 ÚP Hlučína a textu s vyznačením změn.“ Ačkoli tak došlo k upřesnění formulace nepřípustnosti 
vybraných staveb, nelogické a vnitřně rozporné znění není ani řádně odůvodněno. Pokud jsou v 
plochách přípustné trvalé stavby pro ustájení hospodářských zvířat, není důvod vyloučit výstavbu stájí 
pro ustájení celoroční.  
Odkazované ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona zní "v nezastavěném území lze v souladu s jeho 
charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní 
hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší 
podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická 
zařízení, ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u 
uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi 
bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je 
územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje.“ 
Výstavba stájí pro chov hospodářských zvířat je v souladu s charakterem a účelem využití ploch NZ. 
Nemožnost výstavby stájí pro celoroční chov tak není přiměřenou a rozumnou regulací, neboť bez 
racionálního důvodu by v takovém případě chovatelé hospodářských zvířat museli vedle (trvalých) 
staveb pro letní ustájení vybudovat na jiných pozemcích v jiné ploše ještě další stavby pro zimní 
ustájení, čímž by byli bezdůvodně zatěžováni a docházelo by zároveň k násobení počtu staveb pro 
ustájení. Uvedené řešení, kdy trvalá stavba pro letní ustájení není využita ve zbývajícím období roku 
a další trvalá stavba pro celoroční ustájení není využita v létě, je nejen nehospodárné z pohledu 
zemědělce, nýbrž není vhodné ani pro řešené území.  
Podatelka proto navrhuje a žádá, aby z vymezení nepřípustného využití ploch zemědělských 
pozemků NZ byl vypuštěn regulativ „výstavba stájí pro chov hospodářských zvířat".“ 
 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se bere na vědomí. 

Odůvodnění: 
Námitku podatele nelze posoudit jako námitku k upravenému návrhu Územního plánu Hlučína – 
změna č. 1, předloženou v rámci II. opakovaného veřejného projednání, protože uvedený požadavek 
nebyl předmětem projednávaných úprav projednávaných při II: 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. 
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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 II. opakovaného 
veřejného projednání upraveného návrhu územního plánu. 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 námitka nedosahuje právních účinků, však nebrání tomu, aby se pořizovatel se 
zpracovatelem návrhu územního plánu a určeným zastupitelem nemohli zabývat jejím věcným 
obsahem a prověřit tak z vlastního podnětu, zda požadavek v námitce obsažený nenasvědčuje lepšímu 
řešení Územního plánu Hlučína. Z vlastního podnětu se pořizovatel s určeným zastupitelem návrhem 
tohoto podání zabývali a dospěli k tomuto závěru: 
Podatelka uvádí výčet pozemků dotčeného námitkou, ovšem vzhledem k tomu, že podatelka v námitce 
nesouhlasí s regulativy plochy NZ, je námitkou dotčen pouze část pozemku parc. č. 3829/1 v k. ú. 
Hlučín, na kterém se uvedené funkční využití navrhuje. 
Podatelka uvádí, že trvá na dříve uplatněných námitkách podaných dne 12.11.2019 v rámci veřejného 
projednání, kde mj. informuje, že své 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.).“ Zde je potřeba podotknout, že dle podmínek pro využití plochy NZ 
uvedených v navrhované změně č. 1 ÚP Hlučína je zde možné umístit stavbu pro letní ustájení zvířat 
včetně oplocení pastvin, takže z uvedeného vyplývá, že lze plochu užívat i jako pastvinu.  
Podatelka dále požaduje, aby z vymezení nepřípustného využití ploch zemědělských pozemků NZ byl 
vypuštěn regulativ „výstavba stájí pro chov hospodářských zvířat".“ 
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) a zároveň se úpravou regulativů k této ploše (možnost umístění staveb pro 
letní ustájení hospodářských zvířat) rovněž částečně vyhovělo jejímu dalšímu požadavku, a to 
možnosti vybudování stavby pro ustájení zvířat včetně možnosti oplocení pastvin. 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) vypustilo 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). V textové části odůvodnění je pak v kap. II. A. i. 6) odst. f. 3) odůvodněna nepřípustnost 
některých staveb a opatření v nezastavěném území, konkrétně u plochy NZ je uvedeno, že jako 
nepřípustné jsou v této ploše uvedeny mj. stavby a zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství (s 
výjimkou staveb a zařízení pro pastevní chov zvířat (stavby pro letní ustájení zvířat, stavby polních 
nezastřešených skladů biomasy (sena a slámy) či oplocování pozemků (kromě pastvinářského 
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oplocení a oplocení objektů technického vybavení), a to z důvodu zajištění prostupnosti krajiny 
zejména v migračně významném území a koridorech.  
Jak je uvedeno ve výroku v kap. I.A.f.2, je stavbou pro letní ustájení hospodářských zvířat stavba, 
která svým vzhledem, umístěním a provozem nenarušuje krajinný ráz, životní a obytné prostředí, 
umístěné co nejblíže a rovnoběžně s přilehlou komunikací (ne však blíže než 10 m od její osy). Objekt 
musí dále splňovat následující podmínky: 
- nepodsklepený jednopodlažní objekt se sedlovou střechou bez obvodových stěn nebo podíl výplně 
obvodových stěn může tvořit max. 60 % celkové obvodové plochy stavby, 
- dřevěná montovaná stavba jejíž max. délka nesmí překročit 20 m, 
- nosné prvky mohou být zabudovány do betonových patek, které budou v případě likvidace stavby 
odstraněny, žádná jiná část stavby nesmí mít základy. 
Kdežto podatelkou navrhovaná stáj pro chov hospodářských zvířat vyžaduje oproti sezónnímu 
(letnímu) ustájení jiné nároky na inženýrské sítě, dopravní přístup, stálé stabilní oplocení, zpevněné 
plochy, parkovací plochy atd., zároveň chov hospodářských zvířat by měl s ohledem na druh a 
věkovou kategorii nebo hmotnost splňovat další specifické požadavky dané např. vyhláškou č. 
208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, a další předpisy. 
Vzhledem k celoročnímu provozu a stavbám trvalého charakteru nebude zajištěna požadovaná 
prostupnost krajiny. 
S přihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se k ní nepřihlíží.  
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Námitka (ozn. pod č. 8), 
podalo ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČESKÉ REPUBLIKY, oddělení koncepce a ÚP 
Morava, Šumavská 33, 612 54 Brno (dále jen „podatel“), datovou schránkou dne 23.11.2021 
podáním ze dne 22.11.2021 (vedeno pod č.j. HLUC-74716/2021/OSP/KU) (ozn. ve spise jako podání 
č. 38), doručeno v řádném termínu pro podání námitek k veřejnému projednání: 
 
text námitky č. 8: 
„Na základě oznámení o II. 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: 
Od opakovaného veřejného projednání předmětného návrhu Změny č. 1 ÚP Hlučín, ke kterému jsme 
se vyjádřili spisem č. j. RSD-336864/2021-2 ze dne 16. 6. 2021, nedošlo z hlediska našich zájmů k 
žádným úpravám. 
Proto konstatujeme, že silnice I/56 i koridor (plocha dopravy) pro záměr přeložky silnice I/56 jsou 
zapracovány dle našich požadavků. 
K návrhu změny č. 1 územního plánu Hlučín nemáme 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 
12/2021 


