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Vyhodnocení stanovisek došlých v rámci spole ného projednání Návrhu územního plánu Hlu ína 
 
Krajský ú ad Moravskoslezského kraje: 
Po . 
íslo 

Obsah stanoviska Vypo ádání stanoviska 

5. Krajský ú ad Moravskoslezského kraje, odbor životního prost edí a zem d lství, 28. íjna 117, 702 18 
Ostrava, sp.zn.: ŽPZ/17215/2013/Ham, .j. MSK 73364/2013 ze dne 26.6.2013 

 Krajský ú ad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský ú ad“), jako 
v cn  a místn  p íslušný dot ený orgán podle § 29 odst. 1 zákona . 
129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , 
ve smyslu § 136 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších 
p edpis  (dále jen „správní ád“), § 4 odst. 2 a 7 zákona . 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní 
pozd jších p edpis  (dále jen „stavební zákon“), a podle dále uvedených 
ustanovení jednotlivých zvláštních zákon  po zkoordinování t chto 
jednotlivých požadavk  na ochranu dot ených ve ejných zájm , které 
všechny krajský ú ad hájí, p im en  též podle § 140 správního ádu 
vydává k návrhu územního plánu (ÚP) Hlu ín toto koordinované 
stanovisko: 
1/ zákon . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších 
p edpis  
Krajský ú ad, jako dot ený orgán státní památkové pé e pro území 
památkových zón dle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona . 20/1987 Sb., o 
státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis , uplat uje následující 
stanovisko k návrhu ÚP Hlu ína: 
1. Krajský ú ad požaduje p e adit pozemek parc . 407/1, k.ú. Hlu ín, na 
kterém se nachází kulturní památka (budova fary .p. 284), z ploch s 
rozdílným zp sobem využití jako plochy „PZ – Ve ejná prostranství s 
p evahou nezpevn ných ploch (ve ejná zele )“ do ploch „OV – 
Ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura“. 
2. V koordina ním výkrese bude vynechán zákres zámeckého parku jako 
nemovité národní kulturní památky. Stejn  tak bude vynechána kategorie 
„nemovitá národní kulturní památka“ v legend  ke koordina nímu 
výkresu. 
3. V koordina ním výkresu zakreslit dle p ílohy . 1 chyb jící ástí 
jednoho z limit  využití území, tj. nemovité kulturní památky „zbytky 
m stského opevn ní“. 
4. V textové ásti návrhu ÚP Hlu ín, kapitole I.A.f) na stran  26 zm nit 
text bodu 3.4. do následující podoby: „Ochrana území s archeologickými 
nálezy - na území obce se v sou asnosti nacházejí dv  území s 
archeologickými nálezy: Darkovi ky – intravilán a St edov ké a 
novov ké jádro m sta Hlu ína. Dle § 22 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o 
státní památkové pé i je stavebník na tomto území povinen p ed 
zamýšlenou stavební inností, která p edstavuje zásah do terénu, tento 
zám r již od doby p ípravy oznámit Archeologickému ústavu Akademie 
v d R a umožnit jemu nebo oprávn né organizaci provést na dot eném 
území záchranný archeologický výzkum (p ed zahájením stavební 
innosti doporu ujeme zjistit u archeologického ústavu aktuální stav 

území s archeologickými nálezy a jejich rozsah). 
 
 
 
 
5. V textové ásti od vodn ní návrhu ÚP Hlu ín, kapitole II.A.c) na 
stran  . 6 zm nit v podkapitole B., bodu 2. text do následující podoby: 
„Ochrana nemovitých kulturních památek a m stské památkové zóny“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upraveno dle požadavku. 
 
 
 
 
Upraveno dle požadavku. 
 
 
 
Upraveno dle požadavku. 
 
 
Uvedená kapitola bude z textu 
výroku vypušt na. D vodem je 
skute nost, že stavební zákon 
neumož uje zahrnout do 
územního plánu "procesní 
ustanovení", tj. podmín nost nebo 
vázanost dalšího využití území na 
procesní postupy ú astníka 
stavebního ízení i stavebního 
ú adu, a je t eba tato ustanovení 
vypustit. Takový regulativ 
procesní povahy totiž p ímo 
nestanovuje základní zásady 
uspo ádání území a limity jeho 
využití. 
 
Upraveno dle požadavku. 
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Od vodn ní: 
1.: Cílem je navrhnout takové funk ní využití ploch, které by 
respektovalo hlavní historické, architektonické, urbanistické i sociální 
hodnoty historického centra m sta a jeho jednotlivých ástí, tj. hodnoty 
pro které bylo toto území prohlášeno za památkovou zónu, p ípadn  
vhodné dopln ní památkové zóny novými architektonickými a 
urbanistickými hodnotami, které budou stávající hodnoty respektovat. V 
p ípad  památkové zóny její hlavní hodnoty spo ívají v architektonickém 
a urbanistickém ešení území z doby od st edov ku do po átku II. 
sv tové války, tj. z doby, ve které probíhal stavební vývoj území plynule 
a p irozen  dle pot eb obce, bez výrazn jších nevhodných a necitlivých 
stavebních zásah , typických pro dobu po II. sv tové válce. 
Aby z staly zachovány výše uvedené hodnoty, je nezbytné funk ní 
vymezení jednotlivých ploch na území MPZ stanovit tak, aby odpovídaly 
jejich p irozenému vývoji. V p ípad  památkové zóny se jednalo o 
centrum m sta, kumulujícího jeho hlavní funkce (obytné, spole enské, 
administrativní, maloobchodní, odpo inkové) bez rušivých provoz . 
Inkriminovaný pozemek s budovou fary v sou asné dob  slouží široké 
ve ejnosti, stejn  jako sousední kostel a zámek. Je proto naprosto logické, 
aby byl ve stejné ploše, která pln  odpovídá jeho stávajícímu využití, 
zatímco v ÚP navrhovaná plocha je s jeho využitím v rozporu 
(neumož uje jej). 
P ipomínky: 
2.: Na území m sta Hlu ína se nenachází žádná nemovitá národní 
kulturní památka. 
3.: V koordina ním výkresu chybí zakreslení n kolika ástí jednoho z 
limit  využití území, tj. nemovité kulturní památky „zbytky m stského 
opevn ní“. 
4.: Je nezbytné zm nit text inkriminovaného bodu tak, aby byl v souladu 
se zákonem . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i. Sou asný text je v 
rozporu se zákonem. 
5.: Text bodu je chybný. Limitem využití území v oblasti památkové pé e 
jsou krom  nemovitých kulturních památek také m stské památkové 
zóny, nikoliv v ci, u kterých bylo teprve zahájeno ízení o prohlášení za 
kulturní památku. 
2/ zákon . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ní 
pozd jších p edpis  
Krajský ú ad uplat uje stanovisko z hlediska ešení silnic II. a III. t ídy 
ve smyslu ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona . 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis . Krajský ú ad s p edloženým 
návrhem územního plánu Hlu ín souhlasí. 
Od vodn ní: 
Návrh územního plánu Hlu ín v koncepci dopravní infrastruktury uvádí 
následující zám ry: 
1. P eložku silnice I. t ídy . I/56 v úseku Opava – Ludge ovice (viz ZÚR 
MSK jako VPS D55 – v ÚP pod ozn. Z 1.28). 2. P ivad  k p eložce 
silnice . I/56 ze stávající silnice . I/56 podél západního okraje m sta 
v etn  MÚK s p eložkou silnice . I/56 a silnicí . II/469 (Z 1.27). 3. 
Spojky silnic . II/469 a stávající . I/56 podél JZ okraje (Z 1.32, Z 1.34 a 
Z 1.35) a SEV okraje m sta v soub hu s p eložkou . I/56 (Z 1.31). 4. 
Územní rezerva pro p eložku silnice . II/466 (viz ZÚR MSK s ozn. 
D510 – plocha R11). 5. P estavba k ižovatky silnic . I/56 a II/469 (u 
Billy) – stáv. plochy DS, ozn. P 1.3. 6. P estavba k ižovatky silnic . I/56 
a . III/46611 – stáv. plochy DS s ozn. Z 1.29. 7. P estavba k ižovatky 
silnice . II/469 s ul. Hornická a Severní. 
Návrh ÚP takto uvádí stavební úpravy na silnicích I., II. a III. t ídy, a 

 
Vzato na v domí. 
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tímto je krajský ú ad dot eným orgánem ve smyslu uvedeného 
zákonného ustanovení zákona o pozemních komunikacích. S 
p edloženým návrhem územního plánu Hlu ín krajský ú ad souhlasí 
vzhledem k tomu, že ešení silnic I., II. a III. t ídy jsou zanesena do 
schválených krajských koncep ních materiál  a lze p edpokládat, že po 
realizaci navržených úprav dojde k ponížení negativních dopad  z 
pr jezdní dopravy obcí – hluk, exhalace, apod., resp. povýší se 
bezpe nost a plynulost dopravního provozu v t chto trasách a v 
dot ených obcích. Katastrem m sta Hlu ín prochází silnice I. t ídy . 
I/56, která je majetkem eského státu s p íslušností hospoda ení SD R. 
P estavba k ižovatek na silnici . I/56 se silnicemi II., resp. III. t ídy je v 
gesci Ministerstva dopravy. 
Upozorn ní: 
Krajský ú ad upozor uje, že ve st edn dobém plánovacím dokumentu 
tzv. Bílé knize, schválené usnesením zastupitelstva kraje . 16/1389 dne 
1. 3. 2007, ve zn ní pozd jších aktualizací, je sledována výše navrhovaná 
úprava na silnici II. t ídy . II/469 pod kódem stavby OP/K/11 akce 
„Silnice II/469 Hlu ín okružní k ižovatka“. Tento dokument je 
komplexním materiálem Moravskoslezského kraje, který systematicky 
mapuje stav komunikací II. a III. t ídy na území kraje a vyhodnocuje 
pot ebnost investic, rekonstrukcí a modernizací na této silni ní síti 
prost ednictvím škály konkrétních transparentních kriterií a slouží k 
tvorb  investi ních plán . Postup k posouzení zám ru je k dispozici na 
adrese www.ssmsk.cz - sekce "Bílá kniha“. 
Krajský ú ad dále upozor uje, že výše citované stavby v ZÚR MSK jsou 
v nich uvedeny pod ozna . zákresu D55v ásti „Ostatní plochy a koridory 
silni ní dopravy nadmístního významu“ pod názvem „I/56 Opava – 
Ludge ovice“, p eložky a homogenizace ší kového uspo ádání, 
ty pruhová sm rov  d lená silnice I. t ídy a pod ozna . zákresu D510 v 
ásti „Územní rezervy pro zám ry nadmístního významu“ pod názvem 

„II/466 p eložka na území obcí Markvartovice a Šilhe ovice“ (mimo 
zastav né území obcí), dvoupruhová sm rov  ned lená silnice II. t ídy. 
Dále upozor uje, že silnice I. t ídy jsou majetkem eského státu s 
p íslušností hospoda ení SD R (majetkový správce) a silnice II. a III. 
t ídy jsou v majetku Moravskoslezského kraje s p íslušností k 
hospoda ení SSMSK (Správa silnic MS kraje Ostrava, p ísp vková 
organizace, Úprkova 1, 702 23 Ostrava – majetkový správce). 
Krajský ú ad dále upozor uje, že z hlediska ešení místních a ve ejn  
p ístupných ú elových komunikací uplat ují stanovisko k územn  
plánovací dokumentaci obecní ú ady obcí s rozší enou p sobností dle ust. 
§ 40 odst. 4 písm. c) zákona o pozemních komunikacích. P i navrhování 
ešení dopravní obslužnosti lokalit ur ených pro bydlení (v . úprav 

k ižovatek, napojení nové bytové zástavby - urbanizace, optimalizace sít  
místních komunikací, dopln ní chodník , apod.) je i s odkazem na ust. § 
20 vyhl. . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
ve zn ní pozd jších p edpis , pot eba dodržet soulad komunika ního 
systému pozemních komunikací s platnou SN 73 6102 „Projektování 
k ižovatek na silni ních komunikacích“ a stanovit minimální ší i uli ního 
prostoru (zejména odstup oplocení a dalších pevných p ekážek) s 
ohledem na provoz na budoucích komunikacích, nezbytné manipula ní 
plochy zimní údržby (plochy pro odklízení sn hu), rozhledy v 
k ižovatkách, p ípojky infrastruktury, apod.  
Dále krajský ú ad upozor uje, že p i stanovení ší e uli ního prostoru je 
nutno respektovat i podmínky pro stanovení nejmenší ší e ve ejného 
prostranství dle ust. § 22 citované vyhlášky. Dopravní obsluhu v rámci 
celého obytného prostoru nebo zóny ešit tak, aby se minimalizoval po et 
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Vzato na v domí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na v domí. 
 
 
 



P íloha . 3 opat ení obecné povahy ÚP Hlu ína 
 

 4

p ipojení na silni ní sí . Vzhledem k výše uvedenému vhodnému návrhu 
dopravní obslužnosti navrhovaných lokalit pro bydlení je stejn  tak nutné 
zapracovat podmínku ochrany obyvatel p ed škodlivými ú inky hluku a 
vibrací dle zákona . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví, ve zn ní 
pozd jších p edpis . 
 
3/ zákon . 289/1995 Sb., o lesích a o zm n  a dopln ní n kterých 
zákon  (lesní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis  
Krajský ú ad v souladu s ustanovením § 48a odst. 2 písm. b) zákona . 
289/1995 Sb., o lesích a o zm n  a dopln ní n kterých zákon  (lesní 
zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , s p edloženým návrhem ÚP Hlu ín 
souhlasí. 
Od vodn ní: 
Krajský ú ad podle § 48a odst. 2 písm. b) lesního zákona uplat uje 
stanovisko k územním plán m obcí s rozší enou p sobností. V návrhu 
ÚP Hlu ín se p edpokládá celkový zábor pozemk  ur ených k pln ní 
funkcí lesa (PUPFL) v rozsahu 0,43 ha. Z p edloženého návrhu je patrné, 
že se jedná o zábor o vým e 0,31 ha u plochy Z1.28-DS – plocha 
dopravní infrastruktury (obchvat sil. . I/56) a dále zábor o vým e 0,12 
ha u plochy ve ejného prostranství (cyklostezka podél b ehu eky 
Opavy). Záborem PUPFL nedojde k narušení hospoda ení v okolních 
lesích a pln ní jejich funkcí. 
Upozorn ní: 
Krajský ú ad upozor uje, že k vydání územního rozhodnutí, jímž mají 
být dot eny pozemky ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, je nezbytný 
souhlas p íslušného orgánu státní správy les  podle § 14 odst. 2 lesního 
zákona, v daném p ípad  M stského ú adu Hlu ín, který m že sv j 
souhlas vázat na spln ní podmínek. 
4/ zákon . 254/2001 Sb., o vodách a o zm n  n kterých zákon  
(vodní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis  
Krajský ú ad jako dot ený orgán podle § 107 odst. 1 písm. a) vodního 
zákona nesouhlasí s p edloženým návrhem územního plánu v ásti 
vymezení zastavitelné plochy ozna ené Z 1.17 v záplavovém území a 
aktivní zón  záplavového území. 
Od vodn ní: 

ást zastavitelné plochy Z 1.17 se nachází v záplavovém území a aktivní 
zón  záplavového území. Podle § 67 odst. 1 vodního zákona se v aktivní 
zón  záplavového území nesmí umís ovat, povolovat ani provád t 
stavby, krom  uvedených výjimek. V záplavovém území lze vymezit 
zastavitelné plochy pouze ve výjime ných a v od vodn ných p ípadech. 
5/ zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n  n kterých dalších 
zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  
Ve ejné zájmy, chrán né uvedeným zákonem v p sobnosti krajského 
ú adu, nejsou p edm tnou územn  plánovací dokumentací dot eny. 
6/ zákon . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny, ve zn ní 
pozd jších p edpis  
Z hlediska ve ejných zájm  vyplývající ze zákona . 114/1992 Sb., o 
ochran  p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále „zákon“), 
které hájí krajský ú ad podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona, krajský ú ad 
souhlasí s p edloženým návrhem územního plánu Hlu ín. 
Od vodn ní: 
Limity využití území, které krajský ú ad hájí v souladu se zákonem jsou v 
návrhu územního plánu zahrnuty. 
7/ zákon . 334/1992 Sb., o ochran  zem d lského p dního fondu, ve 
zn ní pozd jších p edpis  
Krajský ú ad posoudil p edložený návrh s ohledem na vymezené 
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kompetence dané zdejšímu správnímu orgánu ochrany zem d lského 
p dního fondu § 17a zákona . 334/1992 Sb., o ochran  zem d lského 
p dního fondu, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen "zákon o ochran  
zem d lského p dního fondu") a sou asn  ve smyslu postup  
vymezených § 4 a § 5 uvedeného zákona. S ohledem na zásady vymezené 
uvedenými ustanoveními krajský ú ad nesouhlasí se zám ry vedenými 
pod ozna ením Z 1.4, Z 1.61, Z 2.6, Z 2.7, Z 2.14, Z 2.15, Z 3.17 a Z 
3.18. V p ípadech ozn. Z 1.73 a Z 1.74 krajský ú ad požaduje omezení 
zám ru po severovýchodní hranici vymezeného zastav ného území. Ke 
zbývajícím požadavk m není z hlediska ochrany zem d lského p dního 
fondu výhrad. 
 
 
 
 
 
Od vodn ní: 
Krajský ú ad posoudil p edložený zám r z hlediska zájm  ochrany 
zem d lského p dního fondu, vymezených § 4 a § 5 zákona o ochran  
zem d lského p dního fondu, kde prioritou je objektivní posouzení 
nezbytnosti zábor  zem d lského p dního fondu. Krajský ú ad v této 
souvislosti p ihlédl i ke stavu, kdy se v daném území nachází zem d lská 
p da významné kvality a produk ních schopností. Krajský ú ad p itom 
vzal v p evážné mí e na v domí p edchozí projednání zám r  v území a 
tzv. p evzaté požadavky z p edchozích územn  plánovacích podklad . 
Výše uvedené zám ry se týkají p edevším okrajových ástí ešeného 
území, kde správní orgány ochrany zem d lského p dního fondu musí 
sledovat i zájmy související s zásahem do dosud nedot ené zem d lské 
krajiny a honové soustavy a vnímat požadavky i z hlediska narušování 
organizace zem d lského p dního fondu v daném území. V tomto sm ru 
je nezbytné zd raznit, že každý požadavek zm ny funk ního využití 
území na úkor zem d lské p dy musí být posouzen i z hlediska 
výhodnosti navrhovaného ešení. 
Vzhledem k tomu, že v uvedených p ípadech zdejší správní orgán dosp l 
k záv ru, že tyto požadavky zájmy ochrany zem d lského p dního fondu 
pln  nerespektují, bylo p ijato výše uvedené stanovisko. 
8/ zákon . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí a o 
zm n  n kterých souvisejících zákon  (zákon o posuzování vliv  na 
životní prost edí), ve zn ní pozd jších p edpis  
Krajský ú ad není z hlediska uvedeného zákona dot eným orgánem, ale 
p íslušným orgánem k vydání stanoviska z hlediska zákona o posuzování 
vliv  na životní prost edí. 
Stanovisko z hlediska uvedeného zákona bude vydáno v souladu s § 50 
odst. 5 stavebního zákona následn , po obdržení stanovisek, p ipomínek a 
konzultací. 
9/ zákon . 201/2012 Sb., o ochran  ovzduší 
Krajský ú ad podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona . 201/2012 Sb., o 
ochran  ovzduší, souhlasí s návrhem ÚP Hlu ín. 
Od vodn ní: 
Územn  plánovací dokumentace není v rozporu s koncep ními 
dokumenty z hlediska ochrany ovzduší (Krajský integrovaný program ke 
zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje, Krajský program 
snižování emisí Moravskoslezského kraje), z nichž krajský ú ad vychází 
podle § 12 odst. 1 zákona . 201/2012 Sb., o ochran  ovzduší a v souladu 
s § 41 odst. 3 téhož zákona a s nimi související Územní energetickou 
koncepcí Moravskoslezského kraje. 

v kancelá i po izovatele (M Ú 
Hlu ín – Ing. Martin Kucha ) za 
ú asti ur eného zastupitele (Ing. 
arch. Mojmír Sonnek) a 
pracovníka krajského ú adu (Ing. 
Ji í Fran ík) jednání ohledn  
záboru ZPF za ú elem up esn ní 
rozsahu jednotlivých zám r  
v uvedeném návrhu ÚP. 
Na základ  uvedeného jednání a 
po podání žádosti po izovatele o 
p ehodnocení nesouhlasného 
stanoviska KÚ MSK vydal 
následn  Ing. Fran ík navazující 
stanovisko, které je uvedeno níže 
pod bodem „5A“. 
 
Vzato na v domí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na v domí. 
 
 
 
 
 
 
Vzato na v domí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P íloha . 3 opat ení obecné povahy ÚP Hlu ína 
 

 6

10/ zákon . 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií zp sobených 
vybranými nebezpe nými chemickými látkami a chemickými 
p ípravky a o zm n  zákona . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného 
zdraví a o zm n  n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších 
p edpis , a zákona . 320/2002 Sb., o zm n  a zrušení n kterých 
zákon  v souvislosti s ukon ením innosti okresních ú ad , ve zn ní 
pozd jších p edpis  (zákon o prevenci závažných havárií) 
Ve ejné zájmy vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií, které 
hájí krajský ú ad podle § 32 odst. 2 tohoto zákona, nejsou zám rem 
dot eny. V obci se nenachází žádný objekt ani za ízení za azený 
rozhodnutím krajského ú adu do skupiny A ani B. Zóna havarijního 
plánování není pro žádný objekt stanovena. 
Záv r 
Krajský ú ad posoudil návrh územního plánu podle ustanovení 
jednotlivých zvláštních zákon , na základ  nichž je krajský ú ad 
p íslušný k vydávání stanovisek k p edm tné územn  plánovací 
dokumentaci. S ohledem na vše uvedené vydal postupy p edevším podle 
ásti tvrté správního ádu coby dot ený orgán toto koordinované 

stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jako 
nesamostatné rozhodnutí ve správním ízení, které je závazným 
podkladem po opat ení obecné povahy vydávané podle stavebního 
zákona. 

 
 
 
 
 
 
 
Vzato na v domí. 
 
 
 
 
 
Vzato na v domí. 

Dne 5.9.2013 zaslal po izovatel na Krajský ú ad Moravskoslezského kraje, odbor životního prost edí a zem d lství 
žádost o p ehodnocení nesouhlasného stanoviska k návrhu ÚP Hlu ín z hlediska zájm  ochrany zem d lské p dy ve 
smyslu zákona . 334/1992 Sb., o ochran  zem d lského p dního fondu ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen 
„zákon o ochran  zem d lského p dního fondu“). Dne 18.10.2013 obdržel po izovatel od tohoto dot eného orgánu 
tuto odpov : 
Po . 
íslo 

Obsah stanoviska Vypo ádání stanoviska 

5A. Krajský ú ad Moravskoslezského kraje, odbor životního prost edí a zem d lství, 28. íjna 117, 702 18 
Ostrava, sp.zn.: ŽPZ/33242/2013/Fra, .j. MSK 129409/2013 ze dne 15.10.2013 

 Krajský ú ad Moravskoslezského kraje, odbor životního prost edí a 
zem d lství (dále krajský ú ad), vydal dne 26.6.2013 pod .j. MSK 
73364/2013, sp. zn. ŽPZ/17215/2013/Ham koordinované stanovisko k 
návrhu územního plánu obce Hlu ína. Sou ástí tohoto stanoviska bylo i 
vyjád ení p ijaté k návrhu z hlediska zájm  ochrany zem d lské p dy ve 
smyslu zákona . 334/1992 Sb., o ochran  zem d lského p dního fondu 
ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon o ochran  zem d lského 
p dního fondu“), uvedené v ásti 7., kde krajský ú ad vyslovil námitky a 
nesouhlas k zám r m navrhovaným na zem d lské p d  náležící 
zem d lskému p dnímu fondu, vedeným pod ozn. Z 1.4, Z 1.61, Z 2.6, Z 
2.7, Z 2.14, Z 2.15, Z 3.17, a Z 3.18. Sou asn  v p ípadech ozn. Z 1.73 a 
Z 1.74 krajský ú ad požadoval omezení zám ru po severovýchodní 
hranici vymezeného zastav ného území.  
Krajský ú ad v této souvislosti obdržel váš podn t vedený pod .j. 
HLUC/35008/2013/OÚPaPP/Ku ze dne 5. 9. 2013, kterým žádáte o 
p ehodnocení výše uvedeného stanoviska. Tomuto požadavku 
p edcházelo dne 29.8 .2013 jednání na M stském ú ad  Hlu ín za ú asti 
po izovatele, pov eného zastupitele a zdejšího správního orgánu ochrany 
zem d lského p dního fondu. V rámci tohoto jednání byly znovu 
posouzeny výše uvedené požadavky z hlediska zájm  ochrany 
zem d lského p dního fondu i zám r  územního plánu. Na základ  
t chto zjišt ní bylo dohodnuto následující:  
- zám r pod ozna ením Z 3.17 (4,95 ha) z stane jako návrhová plocha 
SV (smíšená obytná vesnická)  
- zám r pod ozna ením Z 3.18 (1,38 ha) bude p eveden z plochy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na základ  dohodnutých úprav 
provedena úprava textové i 
grafické ásti návrhu ÚP Hlu ína. 
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návrhové do plochy územní rezervy  
- zám r pod ozna ením Z 1.4 (4,06 ha ) z stane jako návrhová plocha BI 
(bydlení individuální)  
- zám r pod ozna ením Z 1.61 (0,40 ha) z stane jako návrhová plocha 
SV (smíšená obytná vesnická)  
- ást zám ru pod ozn. Z 1.73 (0,396 ha) a ást zám ru Z 1.74 (0,225 ha) 
bude zmenšena po severovýchodní hranici vymezeného zastav ného 
území. Zbytek pod ozn. Z 1.73 (0,344 ha) a Z 1.74 (0,095 ha) bude 
p eveden z ploch návrhových do ploch územní rezervy.  
- zám r pod ozn. Z 2.14 (0,76 ha) z stane v návrhové ploše PV (plocha 
ve ejných prostranství) a ást zám ru ozn. Z 2.7 (0,427 ha) z stane v 
návrhové ploše SV (smíšená obytná vesnická), zbytek Z 2.27 (0,343 ha) a 
zám ry Z 2.15 (0,34 ha) a Z 2.6 (1,17 ha) budou p evedeny z ploch 
návrhových do územních rezerv a tím, že zám r Z 2.6 bude rozší en až po 
východní hranici kat. území a jižní hranici zastavitelného území (celková 
vým ra 2,58 ha). 
Pokud se týká územních rezerv krajský ú ad konstatuje, že v p ípad  
p evodu t chto zájm  do návrhového období v rámci p ípadných zm n 
ÚP budou tyto lokality z hlediska zájm  ochrany zem d lského p dního 
fondu a pot eb rozvoje území vyhodnoceny a se zdejším správním 
orgánem ochrany zem d lského p dního fondu projednány, p i emž 
bude ze strany krajského ú adu p ihlédnuto jen k oprávn nému záboru 
zem d lské p dy pot ebnému pro ú ely rozvoje sídelního útvaru.  
Tímto postupem dochází z hlediska ochrany zem d lského p dního 
fondu k p ehodnocení vyjád ení a zm n  bodu . 7 uvedeného v 
koordinovaném stanovisku krajského ú adu ze dne 26.6.2013, 
vedeného pod .j. MSK 73364/2013, sp. zn. ŽPZ/17215/2013/Ham s 
tím, že krajský ú ad s takto upraveným návrhem souhlasí. Ostatní 
vyjád ení uvedená v tomto koordinovaném stanovisku nejsou 
záv rem p ijatým z hlediska ochrany zem d lské p dy dot ena. 

  
Po . 
íslo 

Obsah stanoviska Vypo ádání stanoviska 

6A. Krajský ú ad MSK, odbor ÚP, stav. ádu a kultury, 28. íjna 117, 702 18 Ostrava 2, sp.zn.: 
ÚPS/26342/2013/Žeb, 326.2 A10, 26.8.2013 

 Krajský ú ad posoudil návrh ÚP Hlu ín v souladu s ust. § SO odst. 7 
stavebního zákona z hlediska: 
b) Zajišt ní koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší 
územní vztahy;  
c) souladu s politikou územního rozvoje a s územn  plánovací 
dokumentací vydanou krajem. 
ad a) Územím m sta Hlu ín prochází dva koridory nadmístního významu 
vyplývající z nad azené územn  plánovací dokumentace kraje, a to 
navržená trasa plynovodu VVTL DN 500 a p eložka komunikace I/56. 
Koridor pro VVTL DN 500 navazuje na koridor vymezený v územním 
plánu obce Darkovice v severní ásti m sta Hlu ín, v západní ásti území 
m sta navazuje na trasu koridoru v územn  plánovací dokumentaci obce 
Kozmice. Koridor p eložky silnice 1/56 navazuje na trasu vymezenou v 
územním plánu obce Ludge ovice a pokra uje na území obce Kozmice. 
Návaznost uvedených zám ru je v územn  plánovacích dokumentacích 
sousedních obcí zajišt na.  
ÚP Hlu ín navrhuje cyklostezku, která má propojit sídlišt  OKD v 
Hlu ín  se sportovn  rekrea ním areálem (št rkovnou). Cílem návrhu je 
posílení rekrea ního potenciálu území a prostupnosti krajiny. 
Cyklostezka se p ed sportovním areálem rozdvojuje, jedna ást vede ke 
sportovnímu areálu a druhá p echází na území obce Kozmice. Územn  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úprava (prov ení možnosti 
napojení na cyklostezku 
propojující sportovn  rekrea ní 
areál (št rkovnu) se sídlišt m 
OKD v Hlu ín ) zapracována do 
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plánovací dokumentace této obce však s cyklostezkou v sou asné dob  
nepo ítá. Koordinaci využívání území z hlediska širších vztahu bude v 
tomto p ípad  nutné zajistit p i nejbližší zm n  Územního plánu 
Kozmice, p ípadn  p i po izování nového Územního plánu obce 
Kozmice. 
Na základ  výše uvedeného krajský ú ad konstatuje, že je zajišt na 
koordinace využívání území z hlediska širších vztah . 
ad b) Podle Politiky územního rozvoje eské republiky 2008 (dále jen 
"PÚR R"), jež byla schválena usnesením vlády . 929 ze dne 20. 7. 
2009, leží m sto Hlu ín v rozvojové oblasti OB2-Rozvojová oblast 
Ostrava. Dále se správního území m sta Hlu ína dotýká zám r vedení 
koridoru VVTL DN 700 (ozn. P3), který vede z okolí obce D hylova k 
obci Ha . Tento koridor byl up esn n Zásadami územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“, viz níže), kde byl pro 
tento zám r vymezen koridor pro ve ejn  prosp šnou stavbu 
propojovacího VVTL plynovodu DN 500 D hylov - Ha  - státní hranice 

R/Polsko (ozn. PZ10). Výše uvedený zám r je v ÚP Hlu ín zapracován.  
Na území m sta Hlu ína jsou vymezeny lokality svahových deformací 
(sesuvy plošné i lokální). V t chto sesuvných územích jsou navrženy 
plochy individuálního bydlení BI Z1.14, .Z1.7 a Z1.6. Vymezení 
zastavitelných ploch ve stanoveném sesuvném území není 
odpovídajícím zp sobem od vodn no, což je v rozporu s PÚR R 
lánkem . 25: „Republikovou prioritou je vytvá et podmínky pro 

preventivní ochranu území a obyvatelstva p ed potenciálními riziky a 
p írodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy pudy, eroze atd.) s 
cílem minimalizovat rozsah p ípadných škod.“ Vymezení zastavitelných 
ploch ve stanoveném sesuvném území taktéž nerespektuje prioritu 
územního plánování kraje pro zajišt ní udržitelného rozvoje stanovenou 
v bod  15. ZÚR MSK: 
„Preventivní ochrana území p ed potenciálními riziky a p írodními 
katastrofami s cílem minimalizovat rozsah p ípadných škod na 
civiliza ních, kulturních a p írodních hodnotách území kraje“. 
M sto Hlu ín je ešeno Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského 
kraje, podle kterých leží území m sta v rozvojové oblasti republikového 
významu OB2 Ostrava a spadá do krajinné oblasti Opavsko (p evážná 
severní ást - Darkovi ky, Hlu ín) a do krajinné oblasti Nízký Jeseník 
(jižní ást - jižní okraj Hlu ína a Bobrovníky). Na území m sta se 
vyskytuji typy krajin: polní v severní ásti (Darkovi ky), sídelní (Hlu ín), 
zem d lská harmonická (jižní ást Hlu ína a Bobrovníky) a krajina s 
vysokým podílem povrchových vod (západní ást Hlu ína).  
Upozor ujeme, že ÚP Hlu ín místo krajiny polní v severní ásti m sta 
definuje krajinu lesolu ní, což není v souladu se ZÚR MSK. 
V ZÚR MSK jsou stanoveny m. j. následující požadavky na využití 
území pro oblast OB2 Ostrava ( l. 19), typy krajin zem d lskou 
harmonickou ( l. 96) a s vysokým podílem povrchových vod ( l. 97):  

l. 19: „Nep ipustit rozši ování stávajících a vznik nových lokalit 
ur ených pro stavby k rodinné rekreaci. P ír stek kapacit rodinné 
rekreace realizovat výhradn  p em nou objekt  p vodní zástavby na 
rekrea ní chalupy.“ 

l. 96 a 97: „Nep ipustit rozši ování stávajíc/ch a vznik nových lokalit 
ur ených pro stavby k rodinné rekreaci ani zahuš ování zástavby ve 
stávajících lokalitách.“ 
ÚP Hlu ín respektuje požadavky ZÚR MSK nep ipustit vznik nových ani 
rozši ování stávajících lokalit ur ených k rodinné rekreaci, nebo  pouze 
stabilizuje stávající plochy rekreace rodinné RI a plochy rekreace 
individuální - zahrádká ské osady RZ. Nové plochy RI a RZ se v 

p ipravované Zprávy pro 
uplat ování územního plánu 
Kozmice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upraveno dle uvedeného 
požadavku, tzn. zdúvodn ní 
vymezených zastavitelných ploch 
( Z 1.14,  Z 1.7 a Z6)ve 
stanoveném sesuvném území  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upraveno dle uvedeného 
požadavku. 
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p edložené dokumentaci nenavrhují. V návrhu ÚP Hlu ín ale není 
zapracován požadavek nezahuš ovat zástavbu rodinné rekreace ve 
stávajících plochách. Krajský ú ad požaduje do návrhu ÚP Hlu ín 
zapracovat výše uvedený požadavek a doplnit jeho vyhodnocení z 
hlediska souladu se ZÚR MSK do od vodn ní návrhu ÚP. 
ZÚR MSK dle textové ásti v kapitole H. „POŽADAVKY 
NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMN  
PLÁNOVACÍ INNOSTI OBCÍ A NA EŠENÍ V ÚPD OBCÍ“ 
stanovují na území obce Ha  tyto zám ry:  
• D55 - 1/56 Opava - Ludge ovice, zám r p eložky a homogenizace 
ší kového uspo ádání, ty pruhová sm rová d lená silnice I. t ídy; 
• D 510 - územní rezerva pro zám r p eložky II/466 na území obcí 
Markvartovice a Šilhe ovice (mimo zastav né území Obcí), dvoupruhová 
sm rov  ned lená silnice II. t ídy; 
• PZ 10 - Propojovací VVTL plynovod, DN 500 D hylov - Ha  - státní 
hranice R/Polsko 
• K 96 N a K 96 V - nadregionální ÚSES - biokoridor;  
• K 97 MH - nadregionální ÚSES - biokoridor; 
• 267 - regionální biocentrum Vodní d l 
• 586 - regionální biokoridor  
• Cyklotrasa - Slezská magistrála (Jeseník - ) Krnov - Opava - Hlu ín  
Upozor ujeme, že zám r cyklotrasy Slezská magistrála není v ÚP Hlu ín 
zapracován. Požadujeme jej doplnit do textové ásti dokumentace. 
V od vodn ni ÚP Hlu ín jsou v kapitole H.A.d vymezeny jako 
záležitosti nadmístního významu, které nejsou ešeny v Zásadách 
územního rozvoje Moravskoslezského kraje, následující zám ry: 
cyklotrasa mezi Darkovi kami a V esinou, cyklotrasa mezi 
Markvartovicemi a sídlišt m OKD v Hlu ín , trasa Hlu ín, Bobrovníky - 
Ostrava vedená p es Bobrovnický les a propojení sídlíšt  OKD v Hlu ín  
se sportovn  rekrea ním areálem (št rkovnou). D vodem vymezení je 
nutnost posílení rekrea ního potenciálu území a prostupnost krajiny. 
Krajský ú ad nepovažuje tyto zám ry za zám ry, které by m ly mít 
významný negativní vliv na sousední obce a proto tyto zám ry 
nepožaduje ve smyslu ust. § 43 odst. 1 z návrhu ÚP vylou it. 
Záv r  
Krajský ú ad posoudil návrh Územního plánu Hlu ín v souladu s 
ustanovením § 50 odst. 7 stavebního zákona. Pro zajišt ní souladu 
navrhovaného územního plánu z hlediska koordinace využívání 
území, zejména s ohledem na širší územní vztahy a soulad s územn  
plánovací dokumentací vydanou krajem, požaduje ešení Územního 
plánu Hlu ín upravit v kontextu výše uvedených požadavk . 
Upozor ujeme, že dle ust. § 50 odst. 8 stavebního zákona lze ízení o 
vydání územního plánu zahájit až na základ  potvrzení krajského 
ú adu o odstran ní nedostatk . 
Upozorn ní  
Návrh Územního plánu má obsahovat jen pokyny a zásady pro 
rozhodování, vše ostatní se uvádí do od vodn ní. Výrok a výkresy 
grafické ásti návrhu mají obsahovat jen to, o em rozhoduje 
zastupitelstvo. Skute nosti, které jsou platné bez ohledu na v li 
zastupitelstva, mají být uvedeny do textové a grafické ásti od vodn ní. 
Nap . v grafické ásti výkres I.B.b.2 Hlavní výkres-koncepce dopravy a 
technické infrastruktury by nem l obsahovat náležitosti jako hranice 
záplavového území. Dále v kapitole 2.2.3.2. textové ásti návrhu jsou 
vymezeny provozní údržbové pásy podél vodních tok  6 m a 8 m, což 
obecn  vyplývá ze zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o zm n  
n kterých zákonu, ve zn ní pozd jších p edpisu. Nebo dále v kapitole 

Upraveno dle uvedeného 
požadavku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upraveno dle uvedeného 
požadavku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požadované úpravy zapracovány 
do p íslušných ástí ÚP Hlu ína. 
 
 
 
 
Provedeny úpravy v souladu  
s uvedenými požadavky. 
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3.2.1. jsou stanoveny odstupy zástavby pro jednotlivé t ídy komunikací. 
Ve výrokové ásti v kapitole 3.4. Ochrana území s archeologickými 
nálezy se uvádí: „respektovat; že ešené území je územím s 
archeologickými nálezy a p ed jakoukoliv stavební innosti: která 
p edstavuje zásah do terénu, zejména v území st edov kého a novov kého 
jádra obce informovat p íslušné archeologické pracovišt  NPÚ.“ Tento 
text žádá krajský ú ad svým koordinovaným stanoviskem ze dne 
26.06.2013 . j. MSK 73364/2013 nahradit textem: „na území obce se v 
sou asnosti nacházejí dv  území s archeologickými nálezy: Darkovi ky - 
intravilán a St edov ké a novov ké jádro m sta Hlu ína. Dle § 22 odst. 2 
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i je stavebník na tomto 
území povinen p ed stavební innosti. která p edstavuje zásah do terénu, 
tento zám r již od doby p ípravy oznámit Archeologickému ústavu 
Akademie v d R a umožnit jemu nebo oprávn né organizací provést na 
dot eném území záchranný archeologický výzkum (p ed zahájením 
stavební innosti doporu ujeme zjistit u archeologického ústavu aktuální 
stav území s archeologickými nálezy a jejich rozsah). upozor ujeme. že 
stavební zákon neumož uje zahrnout do územního plánu „procesní 
ustanovení“, tj. podmín nost nebo vázanost dalšího využití území na 
procesní postupy ú astníka stavebního ízení i stavebního ú adu, a je 
t eba tato ustanovení vypustit. Takový regulativ procesní povahy totiž 
p ímo nestanovuje základní zásady uspo ádání území a limity jeho 
využití. Toto platí pro ob  výše uvedené formulace požadavku na 
ochranu území.  
Dále upozor ujeme, že územnímu plánu nep ísluší v rámci dopravní 
koncepce ešit kategorizaci silnic~ jak je uvedeno v grafické ásti návrhu 
a od vodn ní ÚP Hlu ína. Kategorizace pozemních komunikací, tj. 
"správní za azení" a " íslo silnice" jsou výsledkem samostatného 
správního ízení, které vede p íslušný správní ú ad dle ust. § 3 zákona o 
pozemních komunikacích, a to po realizaci díla podle stavu v dob  
za azení, zejména na základ  jeho aktuálního dopravního významu, ú elu 
a ur ení, stavebn technického stavu, a pokud to zm na kategorie pozemní 
komunikace vyžaduje, i na základ  smlouvy o p evodu vlastnického 
práva k dot ené pozemní komunikaci. Územním plánem proto nelze 
p edjímat výsledek popisovaného správního ízení a pasportního ozna ení 
komunikace. 
Územní plán musí být jednozna ný a srozumitelný. Upozor ujeme na 
rozpor v textu kapitoly I.A.k) VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE 
ROZHODOVÁNÍ O ZM NÁCH V ÚZEMÍ PODMÍN NO DOHODOU 
O PARCELACI, kde je uvedeno, že v rámci ÚP Hlu ína nejsou 
vymezeny plochy, ve kterých je rozhodování o zm nách v území 
podmín no dohodou o parcelaci. Níže v textu stejné kapitoly se ale íká: 
„Územní plán Hlu ína navrhuje 1 plochu, ve které je rozhodování o 
zm nách v území podmín no dohodou o parcelaci.“ 
V textové ásti Návrhu ÚP Hlu ín v kapitole l.A.d.4 Ve ejná prostranství 
v podkapitole 4.1. se uvádí, že Ve ejnými prostranstvími jsou všechny 
volné neoplocené plochy v zastav ném území, v etn  vybraných p ších a 
cyklistických tras a stezek a komunikací mimo zastav né území.  
Upozor ujeme, že ne každý pozemek pozemní komunikace je pozemkem 
ve ejného prostranství. Ve ejná prostranství a jejich pozemky je nutno 
odlišovat od pozemních komunikací. Na ve ejná prostranství jsou 
kladeny odlišné nároky. Ty jsou pak vyjád eny v § 22 vyhlášky . 
501/2006 Sb .. Dále § 7 odst. (2) vyhlášky .501/2006 Sb. íká: Plochy 
ve ejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky 
jednotlivých druh  ve ejných prostranství a další pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury a ob anského vybavení, slu itelné s 
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ú elem ve ejných prostranství. Pro každé dva hektary zastavitelné plochy 
bydlení, rekreace, ob anského vybavení anebo smíšené obytné se 
vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha ve ejného 
prostranství o vým e nejmén  1000 ni; do této vým ry se nezapo ítávají 
pozemní komunikace.  
Legenda výkresu musí odpovídat obsahu výkresu a popisované prvky 
musí být srozumitelné a jednozna né. Upozor ujeme, že nap . ve výkrese 
I.B.c) Výkres ve ejn  prosp šných staveb, opat ení a asanací barevn  
nesouhlasí legenda ploch se samotným výkresem. 

Dne 21.1.2014 zaslal po izovatel na Krajský ú ad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního 
ádu sd lení – odstran ní nedostatk  návrhu územního plánu Hlu ína, v n mž uvádí, že byly odstran ny nedostatky 

návrhu územního plánu Hlu ína uvedené ve stanovisku KÚ MSK, odboru ÚP, stavebního ádu a kultury ze dne 
26.8.2013 (pod sp. zn. ÚPS/26342/2013/Žeb, .j. MSK 109925/2013). 
Dne 5.2.2014 obdržel po izovatel od tohoto dot eného orgánu tuto odpov : 
Po . 
íslo 

Obsah stanoviska Vypo ádání stanoviska 

6B. Krajský ú ad MSK, odbor ÚP, stav. ádu a kultury, 28. íjna 117, 702 18 Ostrava 2, sp.zn.: 
ÚPS/2686/2014/Žeb, 326.2 A10, 3.2.2014 

 Územní plán Hlu ína (dále jen „ÚP Hlu ín“) posoudil krajský ú ad dle 
ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona, tj. z hlediska zajišt ní koordinace 
využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy a dále z 
hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územn  plánovací 
dokumentací vydanou krajem. Ve svém stanovisku . j. MSK 
109925/2013 ze dne 26. 08. 2013 krajský ú ad konstatoval, že ÚP Hlu ín 
není v souladu s lánkem . 25 Politiky územního rozvoje eské 
republiky 2008 (dále jen „PÚR R“), protože bez náležitého od vodn ní 
vymezuje plochy individuálního bydlení BI v lokalit  svahových 
deformací, a s bodem . 15 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského 
kraje, protože nerespektuje prioritu územního plánování kraje 
preventivn  chránit území p ed potenciálními a p írodními katastrofami, s 
cílem minimalizovat rozsah p ípadných škod na civiliza ních, kulturních 
a p írodních hodnotách území kraje. Dále krajský ú ad požadoval doplnit 
do ÚP Hlu ín za azení území do typu krajiny polní, doplnit zám r 
cyklotrasy Slezská magistrála a v plochách rekreace nedopustit 
zahuš ování zástavby ve stávajících plochách RI - rodinná rekreace.  
Krajský ú ad posoudil provedenou úpravu a shledal, že za azení území 
m sta Hlu ín do typu krajiny polní bylo dopln no do textové ásti 
územního plánu spolu s požadavky na zm ny v území z toho 
vyplývajícími.  
Dále byl do textové ásti ÚP Hlu ína dopln n zám r cyklotrasy Slezská 
Magistrála a do podmínek využití ploch s rozdílným zp sobem využití 
ploch rekreace – rodinné RI byla dopln na podmínka nep ipustit 
zahuš ování zástavby ve stávajících plochách rekreace. 
Do výrokové ásti územního plánu kapitoly I.A.f.3) Obecn  závazné 
podmínky pro využití území byla dopln na podmínka, že výstavba na 
plochách situovaných ve vymezených sesuvných územích je nep ípustná 
bez prokázání zajišt ní stavby p ed d sledky p ípadných sesuv , ímž je 
spln na republiková priorita . 25 vytvá et podmínky pro preventivní 
ochranu území a obyvatelstva p ed potenciálními riziky a p írodními 
katastrofami v území a lánek 15 ZÚR MSK.  
Záv r:  
Krajský ú ad potvrzuje, že v souladu s ust. § 50 odst. 8 stavebního 
zákona byly uvedené nedostatky z hlediska koordinace využívání 
území, zejména s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska 
souladu s politikou územního rozvoje a s územn  plánovací 
dokumentací vydanou krajem, odstran ny.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bere se na v domí. 
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Upozorn ní:  
Upozor ujeme, že od vodn ní vymezení zastavitelných ploch v 
sesuvném území neobsahuje v cné d vody, pro  tyto plochy byly 
navrženy v lokalitách s potenciálním sesuvem a nebyly využity jiné 
možnosti území. Dále upozor ujeme, že vyhodnocení souladu územního 
plánu Hlu ína se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje a 
s Politikou územního rozvoje R 2008, uvedené v od vodn ní územního 
plánu, nereflektuje dopln ní podmínek pro výstavbu v sesuvných území v 
návrhové ásti územního plánu.  
Dále krajský ú ad doporu uje podmínku prokázání zajišt ní stavby p ed 
d sledky sesuv  promítnout do podmínek pro využití ploch s rozdílným 
zp sobem využití, ploch bydlení – individuální v rodinných domech – BI 
(str. 29 výrokové ásti ÚP Hlu in). 

Dot ené orgány: 
Po . 
íslo 

Obsah stanoviska Vypo ádání stanoviska 

7. Ministerstvo životního prost edí, s. legií 5, Ostrava, sp.zn.: 784/580/13,34577/ENV; 000383/A-10, ze 
dne 9.7.2013 

 Ministerstvo životního prost edí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen 
„ministerstvo“), obdrželo vaše oznámení o projednávání výše uvedeného 
návrhu. 
Ministerstvo jako dot ený orgán podle § 15 odst. 2 zákona . 44/1988 
Sb., o ochran  a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve zn ní 
pozd jších p edpis , a § 13 odst. 2 zákona . 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve zn ní pozd jších p edpis , sd luje po prostudování návrhu 
následující: 
V textové ásti nejsou uvedena výhradní ložiska Hlu ín-západ a 
Šilhe ovice, chrán ná ložisková území Hlu ín I a eské ásti 
Hornoslezské pánve a sesuvná území. 
Tento nedostatek je nutné odstranit. 

 
 
 
 
 
Upraveno dle požadavku – 
zapracováno do textové ásti 
od vodn ní do kap. H), 
podkapitola POŽADAVKY NA 
OCHRANU LOŽISEK 
NEROSTNÝCH SUROVIN, 
GEOLOGICKÉ STAVBY ÚZEMÍ 

11. Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostrav , Na B lidle 7, Ostrava, .j.: KHSMS 
16906/2013/OP/HOK, ze dne 19.6.2013 

 S návrhem územního plánu Hlu ín orgán ochrany ve ejného zdraví 
souhlasí s t mito p ipomínkami: 
-v obci Bobrovníky u navrhovaných ploch OV a nových ploch bydlení ve 
st edu obce ovliv ujících se navzájem a u nové plochy sportu navazující 
na stávající bydlení KHS upozor uje na dodržení hlukových limit  
stanovených v § 11,12 NV . 272/2011 Sb. o ochran  zdraví p ed 
nep íznivými ú inky hluku a vibrací 
 
 
 
-v obci Darkovi ky - u navrhovaných ploch drobné výroby navazujících 
na stávající a nové plochy bydlení požaduje KHS v dalším stupni PD 
prokázat, že nebudou porušeny hlukové limity a u ploch ob anské 
vybavenosti ve st edu obce navazující na stávající plochy bydlení KHS 
upozor uje na dodržení hlukových limit  §§ 11,12 NV . 272/2011 Sb. o 
ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací 
 
 
- v Hlu ín  - u navrhované silnice I/56 v ásti Z1.27 sousedící s 
navrhovanou plochou bydlení požaduje KHS v dalším stupni PD prokázat 
výpo tem dodržení hlukových limit , dále u navrhované plochy smíšené 
výrobní (Z1.79) a bydlení (Z1.4), které se m žou navzájem ovliv ovat, 
upozor uje KHS u obou ploch na dodržení hlukových limit  dle §§ 11,12 
NV . 272/2011 Sb. o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a 

 
 
Již zapracováno, viz. text výroku - 
kap. 3.2. Ochrana p ed 
nep íznivými ú inky hluku a 
vibrací z dopravy a text 
od vodn ní – kap. g.1.2) 
VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ 
VLIV  NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ 
 
Již zapracováno, viz. text výroku - 
kap. 3.2. Ochrana p ed 
nep íznivými ú inky hluku a 
vibrací z dopravy a text 
od vodn ní – kap. g.1.2) 
VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ 
VLIV  NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ 
 
Již zapracováno, viz. text výroku - 
kap. 3.2. Ochrana p ed 
nep íznivými ú inky hluku a 
vibrací z dopravy a text 
od vodn ní – kap. g.1.2) 
VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ 
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vibrací 
Od vodn ní: 
Na základ  podání oznámení M stského ú adu Hlu ín ze dne 17.5.2013 o 
konání spole ného jednání o návrhu územního plánu m sta Hlu ín a 
výzvy k uplatn ní stanovisek a p ipomínek posoudila Krajská hygienická 
stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostrav  jako dot ený 
správní ú ad soulad p edložených podklad  s požadavky p edpis  v 
oblasti ochrany ve ejného zdraví. 
Cílem po ízení ÚP Hlu ín je p izp sobení se sou asným pot ebám a 
zám r m m sta a požadavk m fyzických a právnických osob. ešeným 
územím je celé správní území m sta Hlu ín – Hlu ín, Darkovi ky, 
Borovníky. Návrh územního plánu vychází ze stávajícího územního 
plánu Hlu ín a dále vymezuje nové plochy bydlení, 
ob anské vybavenosti, plochy sportu a rekreace, plochy podnikání, 
výroby a skladování, prvky ÚSES a plochy dopravní a technické 
infrastruktury. 
Bobrovníky – jsou navrženy nové plochy bydlení, ob anské vybavenosti 
ve st edu obce a plocha sportu; plochy bydlení navazují na stávající 
plochy bydlení, plocha ob anské vybavenosti navazuje na stávající a 
nové plochy bydlení, ploch sportu navazuje na stávající a na plochy 
bydlení. U navrhovaných ploch OV a nových ploch bydlení ve st edu 
obce ovliv ujících se navzájem a u nové plochy sportu navazující na 
stávající bydlení KHS upozor uje na dodržení hlukových limit . 
Darkovi ky – jsou navrženy nové plochy bydlení, ob anské vybavenosti, 
drobné výroby, lehkého pr myslu; U navrhovaných ploch drobné výroby 
navazujících na stávající a nové plochy bydlení požaduje KHS v dalším 
stupni PD prokázat, že nebudou porušeny hlukové limity. U ploch 
ob anské vybavenosti ve st edu obce navazujících na stávající plochy 
bydlení KHS upozor uje na dodržení hlukových limit . 
Hlu ín - jsou nov  navrženy nebo z p edchozích návrh  p evzaty nové 
plochy bydlení, sportu a rekreace, výroby a skladování, ob anského 
vybavení a dopravní infrastruktury; u navrhované silnice I/56 v ásti 
Z1.27 sousedící s navrhovanou plochou bydlení požaduje KHS v dalším 
stupni PD prokázat výpo tem dodržení hlukových limit , dále u 
navrhované plochy smíšené výrobní (Z1.79) a bydlení (Z1.4), které se 
m žou navzájem ovliv ovat, upozor uje KHS na dodržení hlukových 
limit .  
Uvedené p ipomínky sm ují k ochran  ve ejného zdraví p ed 
nadm rným hlukem, resp. škodlivinami ve volném ovzduší, a vycházejí z 
ustanovení § 30 odst. 3 zákona .258/2000 Sb. a §§ 11,12 Na ízení vlády 
. 272/2011 Sb. 

VLIV  NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ 

12. Hasi ský záchranný sbor MSK, územní odbor Opava, T šínská 39, zn.: HSOS-5442-3/2013, ze dne 
28.6.2013 

 Hasi ský záchranný sbor Moravskoslezského kraje v souladu s 
ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona . 133/1985 Sb., o požární 
ochran , ve zn ní pozd jších p edpis , a § 10 odst. 6 zákona . 239/2000 
Sb., o integrovaném záchranném systému a o zm n  n kterých zákon , 
ve zn ní pozd jších p edpis , posoudil dokumentaci p edloženou dne 
20.5.2013. K výše uvedené dokumentaci vydává souhlasné stanovisko. 

Vzato na v domí. 

14. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, Na Obvodu 51, 703 00 
Ostrava – Vítkovice, .j. SVS/2013/038209-T, ze dne 7.6.2013 

 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský 
kraj jako v cn  a místn  p íslušný správní orgán podle § 47 odst. 4 a 8 a § 
49 odst. 1 písm. j) zákona . 166/1999 Sb., o veterinární pé i a o zm n  
n kterých souvisejících zákon  (veterinární zákon), ve zn ní pozd jších 
p edpis , v souladu s ustanovením § 48 odst. 3 stavebního zákona . 

Vzato na v domí. 
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183/2006, vydává toto stanovisko, které bylo vyžádáno M stským 
ú adem Hlu ín, odbor výstavby a územního plánování a památkové pé e 
pro projednání „Návrhu územního plánu Hlu ín“. 
Krajská veterinární správa Státní správy pro Moravskoslezský kraj s 
p edloženým „Návrhem územního plánu Hlu ín“ souhlasí.  
Od vodn ní:  
Toto stanovisko bylo vydáno na základ  prostudování „Návrhu územního 
plánu Hlu ín“ a skute nosti, že v p edloženém návrhu není ešena 
problematika zem d lské prvovýroby, ani zpracování nebo manipulace s 
živo išnými produkty, které jsou ešeny zákonem . 166/1999 Sb., o 
veterinární pé i a o zm n  n kterých souvisejících zákon  (veterinární 
zákon), jak vyplývá z pozd jších zm n. 

15. eská republika - Ministerstvo obrany, vojenská ubytovací a stavební správa, Svatoplukova 2687/84, 
615 00 Brno – Židenice, .j.: 1258/25099/2012-1383-ÚP-OL, ze dne 24.6.2013 

 eská republika – Ministerstvo obrany jejímž jménem jedná VUSS 
Brno, jako v cn  a místn  p íslušná ve smyslu § 6 odst.1 písm. h) zákona 
. 222/1999 Sb., zastoupená editelem VUSS Brno Ing. Jaroslav 

VALCHÁ , na základ  pov ení ministryn  obrany .j. 2566/2007-8764 
ze dne 2. ledna 2008, ve smyslu §7, odst. 2 zákona . 219/2000 Sb. 
vydává stanovisko. 
Stanoviskem j. 3224/26362/2012-1383-ÚP-OL ze dne 17. dubna 2012 
k návrhu zadání Územního plánu Hlu ín jsme uplatnili požadavky 
na respektování a zapracování zájm  a limit  Ministerstva obrany. 
Vzhledem k tomu, že ve zpracované dokumentaci nejsou zájmy a 
limity vymezené Ministerstvem obrany uvedeny, požadujeme jejich 
zapracování a respektování v souladu s výše uvedeným spisem. 
Na základ  up esn ní údaj  o území v rámci aktualizace územn  
analytických podklad  (podle § 28 Zákona . 183/2006 Sb. – stavební 
zákon) došlo k textové zm n  u ochranného pásma radiových 
zabezpe ovacích za ízení, kterou nyní zasíláme. 
- Ochranné pásmo leteckých radiových zabezpe ovacích za ízení 
Ministerstva obrany, které je nutno respektovat podle ustanovení § 
37 zákona . 49/1997 Sb. o civilním letectví a o zm n  a dopln ní 
zákona .455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, podle ustanovení § 
175 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
ádu (dle ÚAP - jev 103). 

V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené 
stavby jen 
na základ  závazného stanoviska MO R zastoupeného VUSS Brno. 
Jedná se o výstavbu (v etn  rekonstrukce a p estavby): 
- v trných elektráren 
- výškových staveb (i dominant v terénu) 
- venkovního vedení VVN a VN 
- základnových stanic mobilních operátor  
- staveb, které jsou zdrojem elektromagnetického zá ení 
V tomto vymezeném území m že být výstavba v trných elektráren a 
výškových 
staveb nad 30 m nad terénem výškov  omezena nebo zakázána. 
Ostatní zájmy z stávají nezm n ny. 
Popis výše uvedených údaj  o území je podrobn  specifikován i v 
pasportech, které byly poskytnuty v rámci zpracování územn  
analytických podklad  ORP Hlu ín. 
Sou asn  upozor ujeme, že v legend  koordina ního výkresu chybí 
popis k ploše OX. 
P ípadné nejasnosti konzultujte na níže uvedeném telefonním ísle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapracováno v textu výroku – viz. 
kap. I.A.f.3 Obecn  závazné 
podmínky pro využití území, 
podkapitola 3.12. Ochranné 
pásmo leteckých radiových 
zabezpe ovacích za ízení 
Ministerstva obrany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upraveno, ozna ení OX 
nahrazeno ozna ením OV. 
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Ve spolupráci s ur eným zastupitelem, kterým je Ing. arch. Mojmír Sonnek, zpracoval: 
 
 
 
Ing. Martin Kucha , v.r. 
M stský ú ad Hlu ín 
Odbor výstavby 
01/2014 


