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Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci veřejného, opakovaného veřejného a II. opakovaného 
veřejného projednání Návrhu územního plánu Hlučína – změna č. 1 
 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje: 
 

Poř. 
číslo 

Stanovisko / obsah Vypořádání stanoviska 

1. Krajský úřad MSK, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 28.října 117, 702 18 Ostrava 2, č.j.: 
MSK 6989/2022, sp. zn.: ÚPS/1566/2022/Kli, 326.2 S5, 19.1.2022 

 Vážení, dopisem č. j. HLUC/03441/2022/OSP/Ku ze dne 12. 1. 2022 jste 
vyzvali Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a 
stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“) jako nadřízený orgán územního 
plánování, k uplatnění stanoviska dle ust. § 53 odst. 1 ve spojení s ust. § 55b 
odst. 10 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) k 
návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek (dále také 
„návrh“) uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hlučín (dále 
„Změna č. 1“). 
V procesu pořizování územního plánu posuzuje krajský úřad Změnu č. 1 z 
hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní 
vztahy, souladu s Politikou územního rozvoje, ve znění aktualizací č. 1, 2, 3, 
4 a 5 a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem Zásadami 
územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění aktualizace č. 1 a 5. Z 
těchto hledisek se ve svém stanovisku vyjadřuje k předloženému návrhu.  
Návrh obsahuje 3 námitky a 1 připomínku uplatněnou v rámci veřejného 
projednání, 3 námitky a 1 připomínku předložené v rámci opakovaného 
veřejného projednání ze dne 17. 6. 2021 a 2 námitky a 1 připomínku 
uplatněné v rámci druhého opakovaného veřejného projednání ze dne 24. 11. 
2021. Návrh vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách 
neovlivňuje řešení Změny č. 1 z hlediska uplatňování výše uvedených 
požadavků.  
Krajský úřad neuplatňuje k návrhu rozhodnutí o námitkách a 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního 
plánu Hlučín žádné požadavky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. Ze 
stanoviska nevyplývají žádné 
požadavky na úpravu. 

 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje - koordinované stanovisko: 

 

Poř. 
číslo 

Stanovisko / obsah Vypořádání stanoviska 

2. Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí a zemědělství, 28.října 117, 702 18 Ostrava 2, sp.zn.: 
ŽPZ/1513/2022/Jak, 205.2 S5 N, 3.2.2022 

 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, k návrhu rozhodnutí o námitkách a 
návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci projednání 
návrhu změny č. 1 ÚP Hlučína,  
toto koordinované stanovisko:  
1/ zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
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předpisů  
Krajský úřad není v dané věci dotčeným orgánem státní památkové péče ve 
smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů.  
Odůvodnění:  
Na území obce se nachází městská památková zóna Hlučín, nicméně 
předmětný návrh změny územního plánu (Námitky a připomínky ust. § 53 
odst. 1 SZ) se netýká dané městské památkové zóny Hlučín, proto krajský 
úřad není dotčeným orgánem státní památkové péče ve smyslu ust. § 28 odst. 
2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů.  
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. 
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) lesního zákona uplatňuje, 
návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu změny č. 1 ÚP Hlučín, souhlasné stanovisko.  
Odůvodnění:  
Dle § 48a odst. 2 písm. b) lesního zákona krajský úřad uplatňuje stanovisko k 
územním plánům obcí s rozšířenou působností. V rámci projednávání návrhu 
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek dle § 53 odst. 1 
stavebního zákona změny č. 1 ÚP Hlučín nebyly umisťovány nové plochy na 
pozemky určené k plnění funkcí lesa a ani v jeho ochranném pásmu.  
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, nemá k předloženému návrhu rozhodnutí o námitkách a 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 1 ÚP Hlučín 
připomínky a s přeloženým souhlasí.  
Odůvodnění:  
Vyhodnocení námitek a připomínek uplatněných k návrhu změny č. 1 ÚP 
Hlučín se nedotýká zájmů chráněných vodním zákonem.  
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 vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o 
ochraně přírody a krajiny“), které hájí krajský úřad podle § 77a odst. 4 písm. 
z) tohoto zákona, krajský úřad krajský úřad souhlasí s vypořádáním námitek a 
připomínek.  

 
Vzato na vědomí. Ze 
stanoviska nevyplývají žádné 
požadavky na úpravu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
Z upozornění nevyplývají 
žádné požadavky na úpravu 
návrhu změny územního 
plánu. 
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Odůvodnění:  
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.  
Námitky a připomínky týkající se zájmů ochrany přírody a krajiny byly 
vypořádány v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. 
7/ zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů  
Krajský úřad posoudil předložené vyhodnocení námitek a připomínek z 
hlediska zájmů ochrany zemědělské půdy dle zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a s 
předloženým souhlasí.  
Odůvodnění:  
Z obsahu předložených námitek a připomínek vyplývá, že nedochází k 
úpravám návrhu, které by byly v zásadním rozporu se zájmy ochrany 
zemědělského půdního fondu daných § 4 uvedeného zákona a které by z 
pohledu ochrany zemědělského půdního fondu nebylo možno akceptovat.  
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“), 
nemá námitky k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu změny územně plánovací dokumentace a s 
předloženým souhlasí.  
Odůvodnění:  
Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných 
k návrhu 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.  
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)  
Krajský úřad není dotčeným orgánem dle e § 49 odst. 2 zákona o prevenci 
závažných havárií.  
Odůvodnění:  
Krajský úřad je dotčeným orgánem na úseku prevence závažných havárií při 
projednávání územně plánovací dokumentace, pokud je jeho předmětem 
objekt zařazovaný do skupiny A nebo do skupiny B. 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 není dotčeným orgánem 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).  
Odůvodnění:  
Změna č. 1 ÚP Hlučín neobsahuje vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, krajský úřad tedy nevydává 
stanovisko k posouzení vlivů provádění územního plánu na životní prostředí a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
Z upozornění 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. 
Z upozornění 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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není dotčeným orgánem při jeho pořizování. 
Závěr  
Krajský úřad posoudil návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
připomínek uplatněných při projednání návrhu změny ÚP, ve smyslu § 53 
odst. 1 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 krajský 
úřad postupy podle části čtvrté správního řádu coby dotčený orgán toto 
koordinované stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, jež je 
závazným podkladem pro opatření obecné povahy vydávané podle stavebního 
zákona. 

 
 
Vzato na vědomí. 

 
Dotčené orgány: 
Poř. 
číslo 

Stanovisko / obsah Vypořádání stanoviska 

3. Ministerstvo životního prostředí, Čs. legií 5, Ostrava, č.j.: MZP/2022/580/63, ze dne 10.2.2022 
 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen 

„ministerstvo“), obdrželo vaši výzvu /v souladu s § 53 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů/ k uplatnění stanoviska k výše uvedeným návrhům. 
Ministerstvo jako dotčený orgán podle § 53 odst. 1 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, sděluje po prostudování 
návrhů, že k nim nemá žádné připomínky. 

Vzato na vědomí. Ze 
stanoviska nevyplývají žádné 
požadavky na úpravu. 

 
 
 

7. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, č.j. KHSMS 
17349/2022/OP/HOK, ze dne 31.1.2022 

 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 zákona č. 258/2000 
Sb. a § 4 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, posoudila podání výzvy 
Městského úřadu Hlučín ze dne 27.10.2015 k uplatnění stanoviska k návrhu 
rozhodnutí o námitkách a k vyhodnocení připomínek uplatněných 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 § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, 
vydává toto stanovisko:  
S návrhem rozhodnutí o námitkách a s vyhodnocením připomínek uplatněných 
k návrhu změny č. 1 územního plánu Hlučín souhlasí. 
Odůvodnění:  
Na základě podání výzvy Městského úřadu Hlučín ze dne 12.1.2022 k 
uplatnění stanovisek a připomínek k návrhu rozhodnutí o námitkách a k 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 1 územního plánu 
Hlučín 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.  
S rozhodnutím o námitkách a s vyhodnocením připomínek uplatněných k 
návrhu změny č. 1 územního plánu Hlučín KHS souhlasí. Podané námitky a 
připomínky se nedotýkají zájmů orgánu ochrany veřejného zdraví. Byly 

Vzato na vědomí. Ze 
stanoviska nevyplývají žádné 
požadavky na úpravu. 
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podány námitky a připomínky na převedení plochy zeleně a na chybné 
zakreslení uzemnění.  
Návrh změny č. 1 územního plánu Hlučín je v souladu se zákonem č. 
258/2000 Sb. a souvisejícími předpisy ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
Ve spolupráci s určeným zastupitelem, kterým je Mgr. Pavel Paschek – starosta města Hlučína, zpracoval: 
Ing. Martin Kuchař, Ph.D. 
Městský úřad Hlučín 
Odbor výstavby 
02/2022 


