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Vyhodnocení p ipomínek podaných p i spole ném projednání návrhu ÚP Hlu ína 
 
B hem spole ného projednávání návrhu ÚP Hlu ína byly uplatn ny v souladu s § 50 odst. 3 stavebního 
zákona tyto p ipomínky: 

 

P ipomínka (ozna ena pod . 35),  
kterou podala Annemarie Kotzurová, Jandova 61, 748 01 Hlu ín – Darkovi ky, .j. -, podáním ze dne 30.5.2013: 

Text p ipomínky: 
„… cht la bych požádat o zm nu územního plánu z orné p dy na pozemek k výstavb  rodinného domu. Jedná se o pozemek . 
695/28 a ást pozemku . 560/26 (cca 1300 m2), viz p iložené mapy.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vyhodnocení p ipomínky: 
P ipomínce se nevyhovuje.  
Od vodn ní: 
V rámci spole ného projednání návrhu ÚP Hlu ína vydal Krajský ú ad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský 
ú ad“) koordinované stanovisko, ve kterém mj. vyslovil námitky a nesouhlas k mnoha zám r m navrhovaným na 
zem d lské p d  náležící zem d lskému p dnímu fondu i požadoval omezení zám ru ásti vymezeného zastav ného 
území. Následovalo individuální jednání za ú asti po izovatele, pov eného zastupitele a krajského ú adu jako 
správního orgánu ochrany zem d lského p dního fondu. Na tomto jednání byly dohodnuty úpravy jednotlivých 
sporných ploch. Tyto úpravy pak krajský ú ad následn  ve svém navazujícím stanovisku odsouhlasil. Úpravy tkv ly 
v tom, že bylo pot eba rozsah návrhových ploch bud zmenšit i úpln  tyto plochy vyjmout z dalšího projednání. 
K p ihlédnutí k výše uvedenému je tato p ipomínka (paní A. Kotzurové) vyhodnocena tak, že se jí nevyhovuje. Nelze 
na jednu stranu v rámci jednání s dot eným orgánem ubírat rozsah zastavitelných ploch a na druhou stranu rozši ovat 
návrhové plochy o další zám ry. 
 
Stanoviska dot eného orgánu k p ipomínce (ozn. pod . 35): 

- nebyla ve stanovené lh t  uplatn na 
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P ipomínka (ozna ena pod . 36), 
kterou podali: 
- Karel Hahn, Petra Bezru e 385, 747 22 Dolní Benešov (ozn. . 36A), 
- S Form, spol. s r.o., s. armády 52/1, 748 01 Hlu ín, jednatel Bernard Schikora (ozn. . 36B), 
- Ji í Tvrdý, Na Malé Stran  303/1, 747 17 Darkovice (ozn. . 36C), 
- Ricka Karel s.r.o., Na v elínku 626/3, 7478 01 Hlu ín (ozn. . 36D), 
.j. -, podáními ze dne 28.5.2013 (s razítkem podatelny 3.6.2013): 

Text p ipomínky: 
„požaduji, aby byla ve výše uvedeném Návrhu územního plánu Hlu ína zm n na plocha funk ního využití na pozemcích parc. . 

209/1, parc. . 209/6, parc. . 209/7, parc. . 209/8, parc. . 209/9, parc. . 209/11 a parc. . 209/13, všechny v k.ú. Hlu ín, a to ze 
stávající navržené plochy „VD“ – „Plochy výroby a skladování - drobná výroba a výrobní služby“ na plochu „OK“ – „Plochy 

ob anského vybavení - komer ní za ízení“.“ 

Vyhodnocení p ipomínky: 
P ipomínce se nevyhovuje.  
Od vodn ní: 
Návrh využití v tomto územním plánu vychází z toho, jak je areál využíván v sou asné dob  a k jakému ú elu by bylo 
vhodné stabilizovat využití i do budoucna. Na uvedených parcelách se nacházejí plochy a nemovitosti, které jsou 
využívány pro sv j stávající ú el (p evážn  prodej, podnikání, výrobu i skladování) a proto se navrhuje tyto funkce (u 
nichž se nep edpokládají negativní vlivy z provozované innosti za hranici ploch areál  a výrazné zvýšení nákladní 
automobilové dopravy nad 20 pr jezd  za den a no ní provoz na p ístupových cestách) v tomto rozsahu ponechat. 
Naopak ploch ob anského vybavení – komer ní za ízení se v této lokalit  a okolí nachází v dostate ném rozsahu. 
Vzhledem k problematickému p ístupu do lokality, blízkosti frekventované komunikace II/469 a p etížené k ižovatce 
s I/56 a vzhledem k tomu, že takto navrhované plochy („OK“ – „Plochy ob anského vybavení - komer ní za ízení“) si 
žádají i pot ebu ešit p íjezd a parkování p ípadných zákazník  i zásobování, je vhodné ponechat p edm tné pozemky 
stávajícímu ú elu. Podatelé nemají právní nárok na stanovení takových podmínek rozvoje plochy zahrnující pozemky 
v jeho vlastnictví, které by pln  vyhovovaly jejich soukromoprávním zájm m. 
 
Stanoviska dot eného orgánu k p ipomínce (ozn. pod . 36): 

- nebyla ve stanovené lh t  uplatn na 
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P ipomínka (ozna ena pod . 37),  
kterou podala Jana B emková, Malánky 1905/20a, 74801 Hlu ín, .j. -, podáním ze dne 7.6.2013: 

Text p ipomínky: 
„Žádáme zapracovat pozemek parc. . 2611/1 a 2611/3 v k.ú. Hlu ín do ploch pro rodinné bydlení.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnocení p ipomínky: 
P ipomínce se nevyhovuje.  
Od vodn ní: 
V rámci spole ného projednání návrhu ÚP Hlu ína vydal Krajský ú ad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský 
ú ad“) koordinované stanovisko, ve kterém mj. vyslovil námitky a nesouhlas k mnoha zám r m navrhovaným na 
zem d lské p d  náležící zem d lskému p dnímu fondu i požadoval omezení zám ru ásti vymezeného zastav ného 
území. Následovalo individuální jednání za ú asti po izovatele, pov eného zastupitele a krajského ú adu jako 
správního orgánu ochrany zem d lského p dního fondu. Na tomto jednání byly dohodnuty úpravy jednotlivých 
sporných ploch. Tyto úpravy pak krajský ú ad následn  ve svém navazujícím stanovisku odsouhlasil. Úpravy tkv ly 
v tom, že bylo pot eba rozsah návrhových ploch bud zmenšit i úpln  tyto plochy vyjmout z dalšího projednání. 
K p ihlédnutí k výše uvedenému je tato p ipomínka (paní J. B emkové) vyhodnocena tak, že se jí nevyhovuje. Nelze 
na jednu stranu v rámci jednání s dot eným orgánem ubírat rozsah zastavitelných ploch a na druhou stranu rozši ovat 
návrhové plochy o další zám ry. 
St edem dot ených pozemk  prochází vysokotlaký plynovod (VTL) DN 300 a jeho bezpe nostní pásmo. Bezpe nostní 
pásma v obecné rovin  jsou ur ena k zamezení nebo zmírn ní ú ink  p ípadných havárií plynových za ízení a k 
ochran  života, zdraví, bezpe nosti a majetku osob. Bezpe nostní pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního 
rozhodnutí o umíst ní stavby, nebo dnem nabytí právní moci územního souhlasu s umíst ním stavby, pokud není 
podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z t chto doklad , potom dnem uvedení plynového za ízení do provozu. 
Bezpe nostním pásmem se rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 
od p dorysu plynového za ízení m eno kolmo na jeho obrys. Toto bezpe nostní pásmo navrhovaného VTL 
plynovodu DN 300 sice v jiných ástech zasahuje i do zastavitelného území m sta, ale pokud to technické a 
bezpe nostní podmínky umož ují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpe nosti nebo zdraví osob, lze v 
bezpe nostním pásmu realizovat ve ejn  prosp šnou stavbu, pokud stavebník prokáže nezbytnost jejího umíst ní v 
bezpe nostním pásmu, jen na základ  podmínek stanovených fyzickou nebo právnickou osobou, která odpovídá za 
provoz p íslušného plynového za ízení, nebo umístit stavbu, neuvedenou výše, pouze po p edchozím písemném 
souhlasu fyzické nebo právnické osoby, která odpovídá za provoz p íslušného plynového za ízení. 
K p ihlédnutí k výše uvedeným argument m je proto tato p ipomínka vyhodnocena tak, že se zamítá. Majitel pozemku 
nemá právní nárok na stanovení takových podmínek rozvoje plochy zahrnující pozemky v jeho vlastnictví, které by 
pln  vyhovovaly jeho soukromoprávním zájm m. 
 
Stanoviska dot eného orgánu k p ipomínce (ozn. pod . 37): 

- nebyla ve stanovené lh t  uplatn na 
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P ipomínka (ozna ena pod . 38),  
kterou podal Ji í Fryštacký, Okružní 1775/39, 74801 Hlu ín, .j. -, podáním ze dne 19.6.2013: 

Text p ipomínky: 
„Žádáme o zm nu pozemk  parc. . 3792/2, 3796 zm nit pozemky pro výstavbu, pro bydlení a podnikání. Žádáme o zm nu, 
zrušení koeficientu zastav nosti.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnocení p ipomínky: 
P ipomínce se vyhovuje áste n .  
Od vodn ní: 
Uvedené pozemky jsou za azeny do plochy BI - PLOCHY BYDLENÍ – INDIVIDUÁLNÍ V RODINNÝCH 
DOMECH M STSKÉ A P ÍM STSKÉ. Na t chto plochách lze mj. umis ovat stavby pro bydlení – zde je ásti 
p ipomínky vyhov no. 
Rovn ž je možno zde umis ovat stavby pro podnikání, ovšem v omezeném rozsahu. Jedná se nap . o stavby a za ízení 
pro obchod (do 2000 m2 prodejní plochy) a stravování, lokálního významu, ubytování, i takové stavby a za ízení, 
které nesnižují kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slu itelné s bydlením a slouží zejména 
obyvatel m v takto vymezené ploše a lze jejich realizaci s ohledem na architekturu a organizaci zástavby lokality 
p ipustit. Není zde zamýšlena nap . drobná výroba a výrobní služby s negativními vlivy na funkce bydlení a další 
hlavní funkce této plochy. tzn. v této ásti p ipomínky bylo p ipomínce vyhov no jen áste n . 
Koeficient zastav nosti není v návrhu územního plánu ešen, tzn. v této ásti p ipomínky bylo p ipomínce vyhov no. 
 
Stanoviska dot eného orgánu k p ipomínce (ozn. pod . 38): 

- nebyla ve stanovené lh t  uplatn na 
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P ipomínka (ozna ena pod . 39),  
které podal Vladimír Redl, Kosmova 651/16, 702 00 Ostrava – P ívoz, .j. -, podáním ze dne 24.6.2013: 

1. ást textu p ipomínky: 
„Jako vlastník nemovitostí uvedených na LV 4741 v obci Hlu ín mám následující p ipomínky:  
1/ parcelu 2927/1 a 2932/3 navrhuji zahrnout jako „WT“ (vodní nádrž a vodní toky).  
Od vodn ní: Na parcele 2927/1 je od nepam ti umíst ná vodní nádrž a v sou asné dob  probíhá její pasportizace. Parcela 
2932/3 slouží jako odvod ovací strouha zaúst ná do Jasénky, což je z ejmé i z katastrálních map.“  
 
Vyhodnocení p ipomínky: 
P ipomínce se vyhovuje.  
Od vodn ní: 
Bude upraveno dle p edloženého požadavku. Plocha WT -VODNÍ PLOCHY A TOKY vhodn  doplní a naváže na 
okolní plochu ZP - PLOCHY ZELEN  – P ÍRODNÍHO CHARAKTERU, kde je možnost využití pro zalesn ní, 
zatravn ní, doprovodná zele  vodních tok  apod., na níž je navržen prvek územního systému ekologické stability - 
lokální biokoridor. 
 
Stanoviska dot ených orgán  k 1. ásti p ipomínky (ozn. pod . 39): 

- nebyla ve stanovené lh t  uplatn na 
 

2. ást textu p ipomínky: 
„2/ ást parcely 2930/2 a parcelu 2927/4 navrhuji zahrnout jako "SV" území smíšené obytné vesnické.  
Od vodn ní: k parcele 2930/2 je zajišt na dopravní obslužnost prost ednictvím cesty na parcele 2928/2 a bezproblémová 
dostupnost inženýrských sítí na vlastních pozemcích. Dále parcela není k zem d lské innosti využívána a není to ani technický 
možné, protože až na povrch vy nívají základové pásy nedostate n  odstran né bývalé stavby kachní farmy.  
Parcela 2927/4 slouží jako zastav ná plocha pod stavbou .p. 2014.“ 
 
Vyhodnocení p ipomínky: 
P ipomínce se vyhovuje áste n .  
Od vodn ní: 
Vyhov no áste n  – tzn. pouze zarovnání navrhované plochy SW s pozemkem parc. . 2927/4, tzn. po stávající 
zástavbu. Zbytek pozemku parc. . 2930/2 z stane v ploše ZP - PLOCHY ZELEN  – P ÍRODNÍHO 
CHARAKTERU. D vodem je zamezení rozši ování nové zástavby do nezastavitelného území mimo uzav enou 
stávající kompaktní zástavbu. Ponecháním ásti pozemku v ploše ZP je možnost vzniku ochranné zelen  tvo ící p ed l 
mezi obytnou zástavbou a blízkou návrhovou plochou VL - VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PR MYSL. 
 
Stanoviska dot ených orgán  k 2. ásti p ipomínky (ozn. pod . 39): 

- nebyla ve stanovené lh t  uplatn na 
 

3. ást textu p ipomínky: 
„3/ parcelu 2932/1 navrhuji zahrnout jako "ZP" zele  p írodního charakteru.  
Od vodn ní: parcela je po celé své ploše podmá ená, zarostlá Orobincem o výšce cca. 2 m a náletovými d evinami. Pro využití 
jako zem d lský pozemek je nevhodná a navíc je sou ástí p írodního biotypu evidovaného u AOPK jako mok ad a pob ežní 
vegetace.“  
 
Vyhodnocení p ipomínky: 
P ipomínce se vyhovuje. 
Od vodn ní: 
Bude upraveno dle p edloženého požadavku. Od vodn ní se shoduje s od vodn ním v podané p ipomínce. 
 
Stanoviska dot ených orgán  k 3. ásti p ipomínky (ozn. pod . 39): 

- nebyla ve stanovené lh t  uplatn na 
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P ipomínka (ozna ena pod . 40),  
kterou podal Stavby VENEL s.r.o., Slavíkova 6153, 708 00 Ostrava, .j. 107/2013/JiV, podáním ze dne 25.6.2013 (s 
razítkem podatelny 26.6.2013): 

Text p ipomínky: 
„V zastoupení Ing.Petera Džamby a Lubomíra Barabáše jsme podali návrh na za azení jejich pozemk  p. . 496/12 a 115/1 v 
k.ú.Bobrovníky do územního plánu jako zastavitelnou plochu i jiné za azení, umož ující po schválení územního plánu v budoucnu 
výstavbu alespo  jednoho rodinného domu na každém z t chto pozemk .  
Sv j návrh jsme doložili studií, která prokazuje, že ochranné pásmo el.vedení VN není p ekážkou v umíst ní rodinných dom  na 
zbývajícím, ochr. pásmem nezasažené, ásti obou pozemk .  
Co se tý e ochranného pásma lesa, máme za to, že stejn , jako tomu je v jiných p ípadech, které jsou b žn  povolovány s 
ochrannými pásmy 10m nebo necelých 17 m(viz p íloha) a které jsou také zahrnuty do ÚPL Hlu ína (viz p íloha), bude možno 
rozhodnutí o umíst ní stavby do vzdálenosti 50 m od kraje lesa vydat jen se souhlasem p íslušného orgánu.  
Pozemky také spl ují požadavek, aby navazovaly na zastav né území. Technická možnost napojení na komunikace a inženýrské 
sít  existuje dokonce ve dvou alternativách. První je obsahem studie, kterou jsme již doložili, a druhou dokládáme v p iložené 
situaci, v níž je také vyzna eno ochranné pásmo necelých 17 m, které bylo povoleno u blízké stavby a které bychom u 
navrhovaných staveb na shora uvedených pozemcích ješt  podstatn  zvýšili.  
Apelujeme proto na rovný p ístup k ob an m Hlu ína a žádáme, aby shora uvedené pozemky byly za azeny v ÚP Hlu ína tak, jak 
jsme požadovali, tzn. jako zastavitelné plochy.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnocení p ipomínky: 
P ipomínce se nevyhovuje. 
Od vodn ní: 
V rámci spole ného projednání návrhu ÚP Hlu ína vydal Krajský ú ad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský 
ú ad“) koordinované stanovisko, ve kterém mj. vyslovil námitky a nesouhlas k mnoha zám r m navrhovaným na 
zem d lské p d  náležící zem d lskému p dnímu fondu i požadoval omezení zám ru ásti vymezeného zastav ného 
území. Následovalo individuální jednání za ú asti po izovatele, pov eného zastupitele a krajského ú adu jako 
správního orgánu ochrany zem d lského p dního fondu. Na tomto jednání byly dohodnuty úpravy jednotlivých 
sporných ploch. Tyto úpravy pak krajský ú ad následn  ve svém navazujícím stanovisku odsouhlasil. Úpravy tkv ly 
v tom, že bylo pot eba rozsah návrhových ploch bud zmenšit i úpln  tyto plochy vyjmout z dalšího projednání. 
Dalším d vodem je, že o uvedené záležitosti v minulosti již  vícekrát jednalo Zastupitelstvo m sta Hlu ína (a to 
v rámci po ízení zm ny .5 ÚP Hlu ína dne 16.9.2008 na svém 15. zasedání a dne 7.9.2010 na svém 34. zasedání, 
v obou p ípadech tento zám r zamítlo). D vodem bylo, že do lokality zasahuje ochranné pásmo lesa, ochranné pásmo 
venkovního vedení VN 22 kVA, nedostate ná ší ka p ístupové komunikace). K p ihlédnutí výše uvedenému je tato 
p ipomínka (podal: Stavby VENEL s.r.o.) vyhodnocena tak, že se jí nevyhovuje. Nelze na jednu stranu v rámci 
jednání s dot eným orgánem ubírat rozsah zastavitelných ploch a na druhou stranu rozši ovat návrhové plochy o další 
zám ry.  
Žadatel sice nyní argumentuje, že za ur itých podmínek by se mohlo i p esto na p edm tných parcelách stav t, je 
ovšem nutno sou asn  i p ihlížet k výše uvedenému výsledku projednání s dot eným orgánem ochrany zem d lského 
p dního fondu a proto zám ru nevyhov t. 
 

Stanoviska dot ených orgán  k p ipomínce (ozn. pod . 40): 
- nebyla ve stanovené lh t  uplatn na 
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P ipomínka (ozna ena pod . 41),  
kterou podal Karel Kania, Školní 694/1, 748 01 Hlu ín, právn  zastoupen Mgr. Petrem Bure kem, advokátem, 
Jure kova 643/20, 702 00 Ostrava, .j. -, podáním ze dne 20.6.2013 (s razítkem podatelny 26.6.2013): 

Text p ipomínky: 
„Podatel je vlastníkem pozemku parc. . 4134/10, druh pozemku orná p da, v k.ú. Hlu ín (dále jen „Pozemek“) a p ipomínky 
podává z titulu tohoto vlastnického práva.  
Z návrhu územního plánu Hlu ína vyplývá, že je navrhováno využití tohoto Pozemku jako plochy „NZ“, tedy plochy 
zem d lských pozemk . Z návrhu územního plánu dále vyplývá, že p es uvedený Pozemek je navrhováno vedení p eložky 
elektrického vedení vysokého nap tí 22 kV, ozna ené „L 179“.  
S návrhem územního plánu Hlu ína v ásti, týkající se navrhovaného využití Pozemku a týkající se navrženého umíst ní p eložky 
elektrického vedení p es uvedený Pozemek podatel nesouhlasí a navrhuje, aby v dalším pr b hu procesu územního plánování byl 
návrh územního plánu v této ásti upraven, a to tak, jak je dále uvedeno.  
Co se tý e využití Pozemku:  
Podatel má za to, že p edm tný Pozemek by m l být za azen mezi plochy bydlení – individuální v rodinných domech m stské a 
p ím stské (kód „BI“). 
Z textové ásti návrhu územního plánu a jeho od vodn ní vyplývají toliko vágní kritéria za azení jednotlivých ploch jako ploch 
zastavitelných. Z této textové ásti tak vyplývá toliko, že „Zastavitelné plochy, plochy p estaveb a dostaveb jsou územním plánem 
navrženy zejména na pozemcích navazujících na zastav né území.“ (strana 5 textové ásti návrhu). Dále je zpracovatelem 
uvedeno: „Zastavitelné plochy jsou navrženy tak, že zástavbu sídla vhodn  zahuš ují a s ohledem na minimalizaci záboru krajiny. 
Stanoví podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití (hlavní využití, p ípustné využití a nep ípustné využití). Dále 
stanoví základní podmínky prostorového uspo ádání, v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu (nap . intenzity využití 
pozemk  v plochách).“ (str. 7 od vodn ní návrhu) a dále „Pokud je pro nezem d lské využití zabírána zem d lská p da mimo 
sou asn  zastav né území obce, je respektována územní organizace zem d lské výroby, není narušována sí  zem d lských 
komunikací, musí být zachována funk nost meliorací a odnímány jsou jen nejnutn jší plochy.“ (str. 11 od vodn ní návrhu).  
Podatel podotýká, že jeho Pozemek bezprost edn  navazuje na stávající zastav né území Hlu ína, a to nadto území v sou asnosti 
zastav né rodinnými domy (zejména pozemky parc. . 4135/3, 4135/5, 4135/6, 4135/9 v k.ú. Hlu ín) a za azení Pozemku mezi 
plochy bydlení – individuální v rodinných domech m stské a p ím stské se tedy jeví logickým.  
Podatel má rovn ž za to, že v daném okamžiku neexistuje žádná p ekážka pro takové za azení Pozemku a jeho využití.  
Samotný fakt, že Pozemek je v sou asnosti zem d lsky využíván a pro jeho využití k zástavb  by muselo dojít k jeho odn tí 
zem d lské výrob , není sám o sob  zp sobilý být takovou p ekážkou, nebo  takové odn tí je spole né tak ka všem nov  v 
návrhu územního plánu vymezeným zastavitelným plochám (podatel upozor uje, že a koli je v od vodn ní návrhu uvád no, že k 
odn tí zem d lskému užívání dochází jen ohledn  „nejnutn jších ploch“, jak je shora citováno, z tohoto od vodn ní (tabulka na 
stran  17) sou asn  vyplývá, že p edpokládaný zábor zem d lské p dy pro ú ely „plochy bydlení – individuální v rodinných 
domech m stské a p ím stské“ iní 22,00 ha z celkových 23,95 ha ur ených jako zastavitelných pro tyto plochy, z eho jasn  
vyplývá, že zábor zem d lské p dy pro tyto ú ely je v rámci návrhu územního plánu pravidlem, nikoli výjimkou.  
Podatel rovn ž podotýká, že Pozemek je bonitován BPEJ 62242 (v rozsahu 7058 m2) a BPEJ 64610 (v rozsahu 1942 m2), a jedná 
se tedy o zem d lskou p du p evážn  nižšího, v menší ásti st edního stupn  ochrany (BPEJ 62242 odpovídá tvrté t íd  ochrany 
z p ti t íd, BPEJ 64610 odpovídá t etí t íd  ochrany z p ti t íd). Využitím Pozemku k zastav ní rovn ž nedojde k negativním 
d sledk m na zem d lské hospoda ení na p ilehlých pozemcích co do zachování zem d lských cest, funk nosti meliorací a 
podobn , když podatel p edm tný Pozemek nabyl od vlastníka sousedních zem d lských pozemk , které jsou tímto vlastníkem 
p ímo obhospoda ovány, a v rámci tohoto nabytí byly smluvn  vy ešeny mimo jiné též veškeré tyto otázky tak, aby nedošlo k 
jakémukoliv negativnímu zásahu do zem d lského hospoda ení na sousedních pozemcích.  
S ohledem na to má podatel za to, že Pozemek je z hlediska všech jeho parametr  zcela srovnatelný s pozemky, které byly mezi 
zastavitelné plochy za azeny v rámci zm n územního plánu v nedaleké minulosti, jakož i s pozemky, které jsou mezi zastavitelné 
plochy nov  za azeny p ipomínkovaným návrhem územního plánu, a p i neexistenci relevantních p ekážek je na míst  - i s 
ohledem na nutnost rovného zacházení - v této ásti návrh územního plánu upravit. 
Co se tý e umíst ní elektrického vedení na Pozemku:  
Podatel má za to, že elektrické vedení (p eložka elektrického vedení vysokého nap tí 22 kV, ozna ená „L 179“) by na Pozemku 
nem lo být umíst no v bec, a toto by m lo být umíst no v jiné trase, jež nebude Pozemek zat žovat, když neexistuje žádný d vod 
pro takové umíst ní p eložky elektrického vedení a s tím spojené omezení vlastnického práva podatele a podatel rozhodn  nehodlá 
s takovým umíst ním jakéhokoli vedení na jeho Pozemek souhlasit.  
Podatel tedy navrhuje, aby v dalším pr b hu procesu územního plánování byl návrh územního plánu Hlu ína upraven 
tak, že Pozemek bude za azen do ploch bydlení – individuální v rodinných domech m stské a p ím stské, a p eložka 
elektrického vedení vysokého nap tí 22 kV, ozna ená „L 179“, bude navržena mimo Pozemek.“ 
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Vyhodnocení p ipomínky: 
P ipomínce se nevyhovuje. 
Od vodn ní: 
V rámci spole ného projednání návrhu ÚP Hlu ína vydal Krajský ú ad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský 
ú ad“) koordinované stanovisko, ve kterém mj. vyslovil námitky a nesouhlas k mnoha zám r m navrhovaným na 
zem d lské p d  náležící zem d lskému p dnímu fondu i požadoval omezení zám ru ásti vymezeného zastav ného 
území. Následovalo individuální jednání za ú asti po izovatele, pov eného zastupitele a krajského ú adu jako 
správního orgánu ochrany zem d lského p dního fondu. Na tomto jednání byly dohodnuty úpravy jednotlivých 
sporných ploch. Tyto úpravy pak krajský ú ad následn  ve svém navazujícím stanovisku odsouhlasil. Úpravy tkv ly 
v tom, že bylo pot eba rozsah návrhových ploch bud zmenšit i úpln  tyto plochy vyjmout z dalšího projednání. 
O uvedené záležitosti v minulosti již vícekrát jednalo Zastupitelstvo m sta Hlu ína (a to v rámci po ízení zm ny .5, 
10 a 11 ÚP Hlu ína, ve všech p ípadech tento zám r zamítlo). 
K p ihlédnutí k výše uvedenému je tato p ipomínka (kterou podal Karel Kania, právn  zastoupen Mgr. Petrem 
Bure kem, advokátem) vyhodnocena tak, že se jí nevyhovuje. Nelze na jednu stranu v rámci jednání s dot eným 
orgánem ubírat rozsah zastavitelných ploch a na druhou stranu rozši ovat návrhové plochy o další zám ry.  
Žadatel dále požaduje posunout trasu navrhované p eložky elektrického vedení vysokého nap tí 22 kV, ozna ená „L 
179“ (ozna ená jako ve ejn  prosp šná stavba VTE 2) tak, aby byla vedena mimo uvedený pozemek. I této ásti 
p ipomínky nebude vyhov no. P eložka vedení VN 22 kV – L179 je vedena v této lokalit  mimo zastav né i 
zastavitelné plochy. 
 
Stanoviska dot ených orgán  k p ipomínce (ozn. pod . 41): 

- nebyla ve stanovené lh t  uplatn na 
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P ipomínky (ozna ena pod . 42 a . 53),  
které podali: 

- Tomáš Bedrunka, Opavská 774/14, 748 01 Hlu ín, .j. -, podáním ze dne 1.7.2013 (s razítkem podatelny 2.7.2013) 
(ozn. . 42): 
- Dagmar Nev elová, Rudolf Nev ela, Marek Kukelka, Stanislav Hrade ný, Marcela Hrade ná, Petra 
Bedrunková, všichni bytem Opavská 774/14, 748 01 Hlu ín, .j. -, podáním ze dne 3.7.2013 (s razítkem podatelny 
4.7.2013) (ozn. . 53): 

1. ást textu p ipomínek (je v obou p ípadech podání shodná): 
„P ipomínka . 1 
Podatel nesouhlasí s navrhovaným vymezením nové zastavitelné plochy Z 1.75 (MV ¬smíšená výrobní) o velikosti 5,77 ha u 
areálu bývalých kasáren na západním okraji Hlu ína.  
Byt a nemovitosti podatele se nacházejí v t sné blízkosti nov  navrhované zastavitelné plochy Z 1.75 o velikosti 5,77 ha u areálu 
bývalých kasáren na západním okraji Hlu ína. 
Hluková zát ž, jejímž zdrojem je doprava na silnici . I/56, v sou asné dob  p ekra uje zákonné limity. Hlu ín rovn ž pat í mezi 
oblasti, kde je kvalita ovzduší dlouhodob  nevyhovující - k tomu podrobn  nap . Ak ní plán Ministerstva životního prost edí pro 
Moravskoslezský kraj pro rok 20131 nebo též p ímo hodnocení SEA územního plánu Hlu ína z roku 2013, str. 61: „P i hodnocení 
byl kladen d raz zejména na kvalitu ovzduší, která je v posuzovaném území nep íznivá“. 
Vymezení nové zastavitelné plochy Z 1.75 v t sné blízkosti silnice I. t ídy a plánovaného obchvatu umožní v budoucnu realizaci 
velkoplošných maloobchodních za ízení (viz kapitola I.A.d.3, bod 3.1.3., str. 18, textové ásti návrhu ÚP). Tato velkoplošná 
maloobchodní za ízení svým provozem nepochybn  zp sobí nár st silni ní dopravy na silnici . I/56, s ímž návrh ÚP po ítá (viz 
zmínka o dopravní obsluze smíšených výrobních MV u areálu bývalých kasáren v kapitole 3.1.1.2, str. 66, textové ásti 
od vodn ní návrhu ÚP). To potvrzuje p ímo hodnocení SEA územního plánu Hlu ína z roku 2013 na str. 59, kde je pro plochu 
MV výslovn  uvedeno, že „rizika dtto jako u BI zvýrazn ná o rizika emisí a hluku z výroby a zvýšené dopravní zát že“. Nutná 
dopravní obsluha ploch smíšených výrobních MV u areálu bývalých kasáren nepochybn  vyvolá další nár st hluku a emisí látek 
zne iš ujících ovzduší, a proto považuje podatel vymezení nové zastavitelné plochy Z 1.75 za zcela nevhodné a nesouladné s cíli a 
úkoly územního plánování a rovn ž za neproporcionální v i práv m a zájm m podatele jako vlastníka výše uvedených 
nemovitostí a bytu (viz podrobn  níže p ipomínku . 4).“ 
 
Vyhodnocení p ipomínky: 
P ipomínce se nevyhovuje.  
Od vodn ní: 
Jak je uvedeno v p ipomínce, m sto Hlu ín je dlouhodob  zatíženo hlukovou zát ží, jejíž zdrojem je stávající 
komunikace silnice I/56, což ovšem neznamená, že by muselo dojít ke stagnaci rozvoje m sta a n které z návrhových 
ploch v tomto územním plánu musí být proto odstran ny. Návrh územního plánu tuto situaci áste n  eší tím, že 
stanovuje podmínky pro využití území, a to, že v plochách situovaných v návaznosti na silni ní a místní komunikace 
je možno umis ovat pouze takové nové stavby, jejichž funkce nevyvolá pot ebu provedení preventivních opat ení pro 
zajišt ní p ípustného hygienického zatížení externalitami dopravy (hluk i vibrace). Pro ostatní nové stavby je 
územním plánem stanoven odstup od osy komunikací, v n mž bude stavebníkem doloženo spln ní p ípustného 
hygienického zatížení externalitami dopravy, a to ve smyslu dodržení limit  stanovenými platnými právními p edpisy 
a normami.  
Samotná zm na využití plochy na plochu jinou nem že vyvolat navýšení hluku i imisí apod. v m st . Jak bylo 
uvedeno v rozsudku Nejvyššího správního soudu Brno ze dne 27.10.2011 .j. 2 Ao 6 /20011 – 210, „jen t žko lze 
konkrétn  zjiš ovat p esné zvýšení zát že z hlediska hluku, imisí apod., pokud je pouze v obecné rovin  zm n no 
využití plochy. Objektivní m ení zát že si lze pln  p edstavit až v situaci, kdy p jde o povolení konkrétního projektu.“ 
Vymezení nové zastavitelné plochy Z 1.75 v t sné blízkosti silnice I. t ídy a plánovaného obchvatu umožní v 
budoucnu nejen realizaci velkoplošných maloobchodních za ízení, ale jak je stanoveno v podmínkách pro využití této 
navrhované plochy MV - PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ (str. 45 textové ásti výroku), lze zde mj. umís ovat i 
stavby a za ízení pro emeslnou, kusovou a malosériovou výrobu menšího rozsahu a pro stavby pro obchod, u nichž se 
nep edpokládají negativní vlivy z provozované innosti za hranici ploch areál  a výrazné zvýšení nákladní 
automobilové dopravy. Tzn. v p ípad  dalších p ípadných navazujících krok  po vydání územního plánu m sta 
v rámci ízení o umíst ní a povolení konkrétních staveb v dané lokalit  bude nutno dodržet podmínky dané pro 
uvedenou plochu, tzn. povolovat mj. jen takové stavby, u nichž se nep edpokládá negativní vliv z provozované 
innosti za hranici ploch areál  a výrazné zvýšení nákladní automobilové dopravy a tomu odpovídající p ípadné 

hlukové navýšení i emisí látek zne iš ujících ovzduší.  
Jako zdroj hluku a neustálého p ekra ování jeho limit  tedy p edstavuje doprava ze silnice I/56, která prochází 
st edem Hlu ína, proto územní plán rovn ž navrhuje tuto komunikaci p eložit mimo zastav né i zastavitelné území 
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m sta a napojení na navrhované obchvaty této komunikace mimo území okolních obcí, kde je situace obdobná. 
Rovn ž, jak je dále uvedeno v p ipomínce, kvalita ovzduší dlouhodob  v m st  je dlouhodob  nevyhovující, vliv na 
kvalitu ovzduší v Hlu ín  mají zejména velké zdroje zne išt ní v regionu (nap . ostravské hutní podniky, teplárny v 
okolí, ale i zdroje v Polsku). Vliv malých místních zdroj  je však rovn ž zna ný. Rostoucím negativním faktorem 
ovliv ujícím kvalitu ovzduší je na ásti území i doprava. Z tohoto d vodu návrh územního plánu eší možnost 
zapracovat do podmínek využití navrhovaných ploch podmínky ochrany ovzduší zajiš ující minimalizaci dopadu 
t chto inností na kvalitu ovzduší, zejména: umís ovat pouze stacionární zdroje zne iš ování ovzduší vybavené 
technologiemi zajiš ujícími minimalizaci emisí zne iš ujících nebo pachových látek (tzn. aplikace nejlepších známých 
technologií); zvolený druh, rozsah a kapacita t chto inností musí respektovat kvalitu ovzduší v lokalit  a vzdálenost 
zdroje od obytné zástavby; umís ování zdroj  zne iš ování ovzduší na t chto plochách podmínit využíváním 
dopravních tras mimo obydlená území (jsou-li k dispozici), výsadbou ochranné zelen  apod.; individuáln  posoudit 
vhodnost stanovení ochranného pásma.  
Krajský ú ad v rámci koordinovaného stanoviska vydaného v rámci posouzení návrhu územního plánu Hlu ína 
posoudil p edložený návrh i z hlediska zákona o ochran  ovzduší a souhlasí s navrhovaným ešením, které 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), a s nimi související 
Územní energetickou koncepcí Moravskoslezského kraje.  
Jak je dále uvedeno v p ipomínce, navrhovanou plochou Z 1.75 resp. její dopravní obsluhou dojde k nár stu hluku a 
emisí látek zne iš ující ovzduší, ímž vzniká nesoulad s cíli a úkoly územního plánování. K uvedenému lze 
konstatovat, že sou ástí od vodn ní návrhu územního plánu je i kapitola zbývající se vyhodnocení souladu s cíli a 
úkoly územního plánování a zpracovatel neshledal žádný nesoulad ve spojitosti s navrhovanou plochou Z 1.75.  
Dále je v p ipomínce uvedeno, že podatel považuje vymezení nové zastavitelné plochy Z 1.75 za neproporcionální 
v i práv m a zájm m podatele jako vlastníka výše uvedených nemovitostí a bytu (viz podrobn  a vzniká 
neproporcialita v i práv m a zájm m podatele jako vlastníka popsané nemovitosti. K této záležitosti se rovn ž 
vyjad oval Nejvyšší správní soud Brno, v jehož již výše citovaném rozsudku bylo dále uvedeno, že „vlastník ur itého 
pozemku nem že bez dalšího bránit tomu, aby sousední pozemek i jiné pozemky v obci byly využity jiným zp sobem 
než doposud. Volba konkrétní podoby využití ur itého území nebude výsledkem ni eho jiného, než ur ité politické 
procedury v podob  schvalování územního plánu, v níž je v le politické jednotky, která o n m rozhoduje, tedy ve své 
podstat  obce rozhodující svými orgány, omezena, a to nikoli nevýznamn , požadavkem nevybo ení z ur itých v cných 
(urbanistických, ekologických, ekonomických a dalších) mantinel  daných zákonnými pravidly územního plánování. 
Uvnit  t chto mantinel  však z stává vcelku široký prostor pro autonomní rozhodování p íslušné politické jednotky.“. 
 
2. ást textu p ipomínek (je v obou p ípadech podání shodná): 
„P ipomínka . 2  
Navrhované vymezení nové zastavitelné plochy Z 1.75 (MV - smíšená výrobní) není v cn  zd vodnitelné 
Vzhledem k tomu, že plocha Z 1.75 je jedinou plochou MV - smíšená výrobní vymezenou v návrhu ÚP, lze k ní vztáhnout 
všechna od vodn ní týkající se ploch MV - smíšená výrobní. 
V textové ásti návrhu ÚP je plocha Z 1.75 uvedena na str. 7 v tabulce .: I.A.c.l) „ZASTAVITELNÉ PLOCHY vymezené 
Územním plánem Hlu ína“. Zde je uvedeno, že plocha se nachází v katastrálním území Hlu ín, typ plochy s rozdílným využitím 
území je MV - smíšená výrobní, plocha nemá stanoveny podmínky realizace a její velikost je 5,77 ha. Dále je v kapitole I.A.d.3, 
bod 3.1.3., str. 18, textové ásti návrhu ÚP uvedeno, že „realizace velkoplošných maloobchodní za ízení je na území m sta 
p ípustná pouze v rámci plochy smíšené výrobní (MV) na západním okraji zastav ného území Hlu ína (navazujících na kasárna).“ 
V textové ásti od vodn ní návrhu ÚP je plocha Z 1.75 uvedena v rámci kapitoly ,,A.e.5) POSOUZENÍ ZÁBORU 
ZEM D LSKÝCH POZEMK “ na str. 18 v návaznosti na to v tabulce . II.A.d na str. 24., p i emž je pouze popisn  
konstatováno, že plánovaný zábor se týká 5,77 ha zem d lských pozemk  ve t íd  ochrany IV a V, a že jde o „plochu navazující 
na stávající areál kasáren uzav enou navrženým západním obchvatem m sta, který jí odd lí od ucelených blok  zem d lského 
p dního fondu“. V textové ásti od vodn ní návrhu ÚP je dále v souvislosti s plochou Z 1.75 už pouze zmínka o dopravní obsluze 
smíšených výrobních MV u areálu bývalých kasáren v kapitole 3.1.1.2, str. 66. 
V hodnocení SEA územního plánu Hlu ína z roku 2013 je plocha Z 1.75 zmín na pouze v tabulce na str. 68, kde je k ní 
navrženo opat ení „stavbu doplnit vhodnou zelení“. Plochy MV jsou v SEA 2013 vyhodnoceny tak, že „Budou vytvo eny nové 
pracovní p íležitosti, rizika dtto jako u BI zvýrazn ná o rizika emisí a hluku z výroby a zvýšené dopravní zát že“, p i emž rizika 
BI jsou „rizika porušení stávajících podzemních vedení a drenážních systém  p i výstavb , rizika porušení t snosti kanalizace“ 
(viz tabulka na str. 59). V tabulce na str. 61 „Hodnocení významnosti jednotlivých vliv  rizik zám ru na složky životního 
prost edí“ je plocha MV (a jiná plocha než Z 1.75 nov  vymezena není) hodnocena stupn m -2, což dle vysv tlivek znamená 
„Významný negativní vliv“, který „prakticky vylu uje realizaci koncepce“, a který „vyplývá ze zadání koncepce, jehož negativní 
vlivy nelze eliminovat (resp. eliminace by vypušt ním problémového díl ího zám ru)“ (viz str. 61 hodnocení SEA 2013). 
Z výše citovaných narážek v návrhu ÚP a v jeho od vodn ní lze pouze nep ímo usuzovat, že d vodem vymezení nové 
zastavitelné plochy Z 1.75 MV - smíšená výrobní je realizace velkoplošných maloobchodních za ízení, tedy tzv. supermarket . V 
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tabulce na str. 44 návrhu ÚP je sice pro plochy MV smíšené výrobní, vymezeno velmi r znorodé hlavní, vedlejší a nep ípustné 
využití, avšak vzhledem k tomu, že plocha Z 1.75 je jedinou plochou MV vymezenou v návrhu ÚP, lze z výše citovaných zmínek 
dovodit, že snahou bylo vytvo it podmínky p edevším pro realizaci tzv. supermarketu. 
V návrhu ÚP ani v jeho od vodn ní není uvedeno, jak vymezení plochy MV napl uje úkoly a cíle územního plánování, 
není zde nijak ešeno, zda a pro  je pot ebné takovou plochu v Hlu ín  nov  vymezit, zda a pro  nelze pro tyto ú ely využít 
již vymezené zastavitelné plochy a zejména není nijak zd vodn no, pro  je plocha MV vymezena, p estože v hodnocení 
SEA 2013 byl identifikován významný negativní vliv na životní prost edí, který prakticky vylu uje realizaci zám r , pro 
které je plocha vymezována. S ohledem na výše uvedené skute nosti proto považuje podatel vymezení této plochy za v cn  
zd vodnitelné o odporující cíl m a úkol m územního plánování.“ 
 
Vyhodnocení p ipomínky: 
P ipomínce se nevyhovuje.  
Od vodn ní: 

 
3. ást textu p ipomínek (je v obou p ípadech podání shodná): 
„P ipomínka . 3 
Navrhované vymezení nové zastavitelné plochy Z 1.75 (MV - smíšená výrobní) nereflektuje, že rozsudkem Krajského 
soudu v Ostrav  ze dne 23. 8. 2012, . j. 79 A 1/2012 - 84 byla zrušena zm na . 7 územního plánu Hlu ína, vydaná dne 15. 
3. 2012. 
Zm na . 7 územního plánu Hlu ína, vydaná dne 15. 3. 2012 a zrušená rozsudkem Krajského soudu v Ostrav  ze dne 23. 8. 2012, 
. j. 79 A 1/2012 - 84, zahrnuje prakticky totéž území jako nová zastavitelná plocha Z 1.75 MV - smíšená výrobní.  

Na str. 1 textové ásti od vodn ní návrhu ÚP je uvedeno, že se p i ešení vycházelo mj. ze schválených zm n ÚPN Hlu ína z roku 
2004. Níže na str. 1 je sice uvedeno, že aktualizace sou asného stavu byla provedena ke dni 31. 12. 2012, avšak vzhledem k 
naprosté absenci jakéhokoli od vodn ní vymezení nové zastavitelné plochy Z 1.75 MV se podatel domnívá, že ve skute nosti se 
p i p íprav  návrhu ÚP nep ihlíželo k výše citovanému zrušujícímu rozsudku, resp. p inejmenším v cné d vody tohoto zrušujícího 
rozsudku se zjevn  nijak nepromítly do úvah po izovatele nového ÚP Hlu ína.“ 
 
Vyhodnocení p ipomínky: 
P ipomínce se nevyhovuje. 
Od vodn ní: 
V p ipomínce je zmi ován Rozsudek Krajského soudu v Ostrav  . j.  79 A 1/ 2012 – 84 ze dne 23.8.2012, kterým 
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byla zrušena zm na .7 územního plánu Hlu ína. 
Krajský soud v uvedeném rozsudku uvádí, že po izovatel se nezabýval ásti námitky týkající se zne išt ní ovzduší 
z dopravy a dostate n  se jí v od vodn ní výslovn  nezabýval. Zde se pouze jedná o procesní chybu, kdy v rámci 
vyhodnocení námitek podaných  v rámci projednávání zm ny .7 byla opomenuta ást této námitky a nedošlo k jejímu 
dostate nému od vodn ní v rámci projednávání zm ny . 7 ÚP Hlu ína. Tato skute nost však nemá vliv na 
zpracování návrhu nového ÚP (jeho obsah). 
Krajský soud v uvedeném rozsudku dále uvádí, že po izovatel porušil § 55 odst. 3 stavebního zákona tím, že vymezil 
novou zastavitelnou plochu, aniž by prokázal pot ebu jejího vymezení a aniž by prokázal nemožnost využít již 
vymezené zastavitelné plochy. V návrhu nyní projednávaného územního plánu je sou ástí textu od vodn ní i kapitola 
II.A.k), (zpracovatel bude chtít n jak reagovat na od vodn ní nové plochy Z 1.75 (MV – smíšená výrobní)?), kde jsou 
uvedené záležitosti ešeny a popsány. 
Zmi ovaný rozsudek nevytkl rozsah ani využití navrhovaných ploch i nezákonnost tohoto kroku, proto není d vod 
pro tuto lokalitu navrhnout v p ipravovaném územním plánu m sta konkrétní využití (var.: jiné využití?). Pokud je 
vymezení navrhované plochy dostate n  zd vodn né ve smyslu ust. § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona, tj. 
zd vodn ní nemožnosti využít plochy již vymezené a zd vodn ní existence pot eby vymezit plochy nové, není 
d vodu tuto plochu s navrhovaným využitím v návrhu územního plánu neponechat. 
 
4. ást textu p ipomínek (je v obou p ípadech podání shodná): 
„P ipomínka . 4  
Navrhované vymezení nové zastavitelné plochy Z 1.75 (MV - smíšená výrobní) je neproporcionální vzhledem k práv m a 
oprávn ným zájm m podatele jako dot eného vlastníka nemovitostí a bytu v blízkosti dané lokality. 
Jak už bylo výše uvedeno, byt a nemovitosti podatele se nacházejí v t sné blízkosti nov  navrhované zastavitelné plochy Z 1.75 o 
velikosti 5,77 ha u areálu bývalých kasáren na západním okraji Hlu ína. Podatel považuje toto ešení za neproporcionální 
vzhledem ke svým práv m a oprávn ným zájm m jako dot eného vlastníka výše uvedených nemovitostí, jakož i k práv m a 
zájm m jiných obdobn  dot ených vlastník , a vzhledem k d ležitosti a komplikovanosti tohoto faktoru formuluje 
neproporcionalitu jako samostatnou p ipomínku. 
K podmínkám, za nichž lze zásahy do práv vlastník  dot ených nemovitostí prost ednictvím regulace využití území územními 
plány ozna it za p im ený (proporcionální) a legitimní, se ve svém usnesení ze dne 21. 7. 2009, .j. 1 Ao 1/2009 - 120 podrobn  
vyjád il rozší ený senát Nejvyššího správního soudu. Uvedl, že územní plán m že p edstavovat zásadní omezení ústavn  
zaru eného práva vlastnit majetek ve smyslu l. 11 Listiny základních práva svobod (LZPS). Zásahy do vlastnického práva, in né 
prost ednictvím územního plánu, proto „musí mít zásadn  výjime nou povahu, musí být provád ny z ústavn  legitimních d vod  a 
jen v nezbytn  nutné mí e a nejšetrn jším ze zp sob  vedoucích ješt  rozumn  k zamýšlenému cíli, nediskrimina ním zp sobem a s 
vylou ením libov le a být in ny na základ  zákona.“ T mto požadavk m dle názoru podatele navrhované vymezení nové 
zastavitelné plochy Z 1.75 (MV - smíšená výrobní) z níže uvedených d vod  vyhovovat nem že.  
V t sné blízkosti nemovitostí podatele by byla vymezena nová zastavitelná plocha o velikosti 5,77 ha, s využitím pravd podobn  
pro tzv. supermarkety, aniž by bylo zd vodn no jak vymezení plochy MV napl uje úkoly a cíle územního plánování, aniž by bylo 
zd vodn no zda a pro  je pot ebné takovou plochu v Hlu ín  nov  vymezit, zda a pro  nelze pro tyto ú ely využít již vymezené 
zastavitelné plochy a v neposlední ad  aniž by bylo zd vodn no, pro  je plocha MV vymezena navzdory negativnímu hodnocení 
SEA 2013, v n mž byl u této plochy identifikován významný negativní vliv na životní prost edí, který prakticky vylu uje realizaci 
zám r , pro které je plocha vymezována. 
Takto byla neproporcionáln  prolomena zásada ochrany nezastav ného území (srov. k tomu i zn ní ust. § 18 odst. 4 stavebního 
zákona). Ochrana nezastav ného území není p itom samoú elná, jde o „jeden z cíl  územního plánování, jímž je ve ve ejném 
zájmu chránit a rozvíjet p írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty území, v etn  urbanistického, architektonického a 
archeologického d dictví a p itom chránit krajinu jako podstatnou složku prost edí života obyvatel a základ jejich totožnosti.“ 
(NSS ve svém rozsudku ze dne 18. 1. 2011, j. 1 Ao 2/2010 - 185).  
Je zcela evidentní, že realizace jakýchkoli zám r  p ípustných dle návrhu ÚP pro plochu MV v t sné blízkosti (cca 100 m) 
nemovitosti a bytu užívaných k bydlení, p edstavuje pro obyvatele (resp. vlastníka) dané nemovitosti výrazné negativum. Zejména 
jde o zásah do práva pokojn  a nerušen  užívat svoje nemovitosti (ius utendi et fruendi) doprovázený rovn ž snížením ceny 
nemovitostí. Zárove  by došlo také k zásahu do práv podatele na ochranu soukromí, zdraví a na p íznivé životní prost edí. 
Pokud nebude dostate n  prokázán ve ejný zájem na vymezení nové zastavitelné plochy Z 1.75 (MV - smíšená výrobní), pak 
nelze považovat výše uvedené zásahy do práv podatele za proporcionální a nelze jejich snášení po podateli spravedliv  požadovat.  
Podle názoru podatele m l po izovatel s ohledem na množství staveb, které již nyní obklopují nemovitost podatele (a dalších 
dot ených vlastník ) a jsou zdrojem hlukové a imisní zát že území v dané lokalit , zvláš  pe liv  vážit vhodnost a p im enost 
vymezení nové zastavitelné plochy Z 1.75 (MV - smíšená výrobní), což se nestalo.  
Záv re ný návrh  
S ohledem na výše uvedené navrhuje podatel z návrhu nového územního plánu Hlu ína novou zastavitelnou plochu Z 1.75 
(MV - smíšená výrobní) o velikosti 5,77 ha u areálu bývalých kasáren na západním okraji Hlu ína vypustit a ponechat pro 
danou plochu stávající zem d lské využití.“ 
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Vyhodnocení p ipomínky: 
Uvedené p ipomínce se nevyhovuje.  
 
Od vodn ní: 
Územní plán obecn  reguluje možné zp soby využití ur itého území. V tomto smyslu m že p edstavovat významný, 
by  ve své podstat  spíše nep ímý zásah do vlastnického práva t ch, jejichž nemovitosti tomuto nástroji právní 
regulace podléhají, nebo  doty ní vlastníci mohou své vlastnické právo vykonávat pouze v mezích p ípustných podle 
územního plánu. Znamená to p edevším, že jsou omezeni v tom, co se svým pozemkem i stavbou do budoucna 
mohou init, na p ípustné varianty využití jejich nemovitostí, jež vyplývají z územního plánu. Z tohoto obecného 
pohledu však konkrétn  v p ípad  vymezení nové zastavitelné plochy Z 1.75 k žádnému omezení vlastnických práv 
nedochází. V p ipomínce je uvedeno, že plocha je vymezena pravd podobn  pro tzv. supermarkety, ale podatel již 
neuvádí možnosti umíst ní jiných staveb v této ploše v souladu s podmínkami pro využití této navrhované plochy MV 
- PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ (str. 45 textové ásti výroku), kdy zde lze mj. umís ovat i stavby a za ízení pro 
emeslnou, kusovou a malosériovou výrobu menšího rozsahu a pro stavby pro obchod, u nichž se nep edpokládají 

negativní vlivy z provozované innosti za hranici ploch areál  a výrazné zvýšení nákladní automobilové dopravy 
apod. 
Z již výše zmi ovaného usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21.7.2009 pod ,j, 1 Ao 1/2009 – 120 vyplývá, 
že „Za p edpokladu dodržení zásady subsidiarity a minimalizace zásahu m že územním plánem (jeho zm nou) dojít k 
omezením vlastníka nebo jiného nositele v cných práv k pozemk m i stavbám v území regulovaném tímto plánem, 
nep esáhnou-li spravedlivou míru; taková omezení nevyžadují souhlasu doty ného vlastníka a tento je povinen strp t 
je bez náhrady. 
Shledá-li soud v p ezkoumávaném územním plánu dodržení t chto zásad, není d vodem ke zrušení územního plánu ani 
to, že omezení vlastníka nebo jiného nositele v cných práv p esáhlo spravedlivou míru; p ípadnou náhradu za n  
nelze poskytnout v rámci procesu tvorby územního plánu (jeho zm ny).“ 
Podatel považuje vymezení nové zastavitelné plochy Z 1.75 za neproporcionální v i práv m a zájm m podatele jako 
vlastníka výše uvedených nemovitostí a bytu (viz podrobn  a vzniká neproporcialita v i práv m a zájm m podatele 
jako vlastníka popsané nemovitosti. K této záležitosti se rovn ž vyjad oval Nejvyšší správní soud Brno, v jehož již 
výše citovaném rozsudku (ze dne 27.10.2011 .j. 2 Ao 6 /20011 – 210) bylo dále uvedeno, že „vlastník ur itého 
pozemku nem že bez dalšího bránit tomu, aby sousední pozemek i jiné pozemky v obci byly využity jiným zp sobem 
než doposud. Volba konkrétní podoby využití ur itého území nebude výsledkem ni eho jiného, než ur ité politické 
procedury v podob  schvalování územního plánu, v níž je v le politické jednotky, která o n m rozhoduje, tedy ve své 
podstat  obce rozhodující svými orgány, omezena, a to nikoli nevýznamn , požadavkem nevybo ení z ur itých v cných 
(urbanistických, ekologických, ekonomických a dalších) mantinel  daných zákonnými pravidly územního plánování. 
Uvnit  t chto mantinel  však z stává vcelku široký prostor pro autonomní rozhodování p íslušné politické jednotky.“. 
Dále bylo v p ipomínce uvedeno, že plocha byla vymezena navzdory negativnímu hodnocení SEA 2013, v n mž byl u 
této plochy identifikován významný negativní vliv na životní prost edí, který prakticky vylu uje realizaci zám r , pro 
které je plocha vymezována.  
K tomuto uvádíme reakci Krajského ú adu, který v rámci stanoviska vydaného z hlediska zákona . 100/2001 Sb., o 
posuzování vliv  na životní prost edí se zabýval také p ipomínkami ob an , zejména p ipomínkou . 42 a 53, (celá 
ást stanoviska týkající se p ipomínek je uvedena za tímto od vodn ním). Záv rem je zde uvedeno, že:  

„P i interpretaci tabulky na str. 61 – Hodnocení významnosti jednotlivých vliv  rizik zám ru na složky životního 
prost edí považují p edkladatelé p ipomínek myln  celkový vliv vyjád ený hodnotou -2 za vylu ující realizaci 
koncepce. Tato hodnota je vylu ující podle prvé tabulky a to pouze pokud je dosažena u jednotlivé složky životního 
prost edí nikoliv jako sumární hodnota všech posuzovaných složek životního prost edí uvedených v druhé tabulce. 
Navíc u plochy MV je výsledná hodnota 2 (-2), která nazna uje, že hodnota (-2) je mén  reálná verze. Potenciální 
negativní vlivy na ovzduší, vodu a p du jsou ešitelné. 
Celé dopln ní kapitoly 6 a 10 SEA vyhodnocení krajský ú ad poskytuje po izovateli územního plánu Hlu ín k 
zapracování a komentá  zpracovatele SEA k p ipomínkám obyvatel domu .p 774/14 týkajících se plochy MV 1.75 
krajský ú ad rovn ž poskytuje k využití. 
Krajský ú ad konstatuje, že SEA vyhodnocení bylo provedeno v souladu se zákonem a zpracováno p im en  v 
rozsahu p ílohy k zákonu . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu. Návrh byl zpracován invariantn .“ 
 
V p ipomínce je dále uvedeno, že byla neproporcionáln  prolomena zásada ochrany nezastav ného území. K tomuto je 
t eba podotknout, že v rámci spole ného projednání návrhu ÚP Hlu ína vydal Krajský ú ad Moravskoslezského kraje 
(dále jen „krajský ú ad“) koordinované stanovisko, ve kterém mj. vyslovil námitky a nesouhlas k mnoha zám r m 
navrhovaným na zem d lské p d  náležící zem d lskému p dnímu fondu i požadoval omezení zám ru ásti 
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vymezeného zastav ného území. Byly vyjmenovány konkrétní lokality s ozna ením dle íslování uvád ném v návrhu 
územního plánu, ovšem plocha Z 1.75 zde nefigurovala. Vymezení plochy Z1.75 je z hlediska záboru zem d lské 
p dy vedeno na p dách s nejnižší hodnotou kvality (t ída ochrany IV a V) a je dle krajského ú adu akceptovatelné. 

 
 
Stanoviska dot ených orgán  k p ipomínce (ozn. pod . 42 a .53): 
Stanovisko Krajského ú adu Moravskoslezského kraje, odboru životního prost edí a zem d lství – z hlediska zákona . 
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  
k vyhodnocení vliv  na životní prost edí návrhu územního plánu Hlu ín ze dne19.7.2013 (sp. zn. 
ŽPZ/26532/2013/Ham 208.1 A10): 
Krajský ú ad se zabýval také p ipomínkami ob an , zejména p ipomínkou . 42 a 53, které sm ují shodn  proti návrhu plochy Z 
1.75 (MV – smíšená výrobní). Podatelé p ipomínek poukazují na nevhodnost umíst ní této plochy v územním plánu a opírají se 
m.j. o tzv. SEA vyhodnocení, kde v tabulce „Hodnocení významnosti jednotlivých vliv  rizik zám ru na složky životního 
prost edí“ (viz kapitola 6) jsou plochy smíšené výrobní vyhodnoceny s celkovým významn  negativním vlivem (hodnota 2 (-2)), 
který prakticky vylu uje realizaci koncepce, jak je uvedeno v tabulkovém vyhodnocení posouzení vliv  koncepce na jednotlivé 
složky životního prost edí. Krajský ú ad oslovil zpracovatele SEA a požádal ho o spolupráci p i vyhodnocení této námitky a 
vysv tlení íselných hodnot -2 až 2 používaných zpracovatelem v tomto hodnocení. Zpracovatel doplnil komentá  k tabulce 
hodnot významnosti vliv  koncepce a v tomto dopln ní uvádí m.j. následující: 
V tabulce je mén  reálná verze uvedena v závorce. Celkový vliv vymezuje krajní hodnoty a v žádném p ípad  neznamená i p i 
dosažení vysokého negativního hodnocení vylou ení plochy z územního plánu. Vylu ující je pouze hodnota -2 u jednotlivého vlivu 
ve smyslu prvé tabulky dle Metodiky hodnocení významnosti. Rovn ž nelze, jako vylu ující chápat hodnotu -2 celkového vlivu… 
Zpracovatel tzv. SEA vyhodnocení se vypo ádal také s námitkami týkajícími se plochy Z 1.75 a m.j. uvádí: 
P i interpretaci tabulky na str. 61 – Hodnocení významnosti jednotlivých vliv  rizik zám ru na složky životního prost edí považují 
p edkladatelé p ipomínek myln  celkový vliv vyjád ený hodnotou -2 za vylu ující realizaci koncepce. Tato hodnota je vylu ující 
podle prvé tabulky a to pouze pokud je dosažena u jednotlivé složky životního prost edí nikoliv jako sumární hodnota všech 
posuzovaných složek životního prost edí uvedených v druhé tabulce. Navíc u plochy MV je výsledná hodnota 2 (-2), která 
nazna uje, že hodnota (-2) je mén  reálná verze. Potenciální negativní vlivy na ovzduší, vodu a p du jsou ešitelné. 
Celé dopln ní kapitoly 6 a 10 SEA vyhodnocení krajský ú ad poskytuje po izovateli územního plánu Hlu ín k zapracování a 
komentá  zpracovatele SEA k p ipomínkám obyvatel domu .p 774/14 týkajících se plochy MV 1.75 krajský ú ad rovn ž 
poskytuje k využití. 
Krajský ú ad konstatuje, že SEA vyhodnocení bylo provedeno v souladu se zákonem a zpracováno p im en  v rozsahu p ílohy k 
zákonu . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu. Návrh byl zpracován invariantn . 
 
Vyhodnocení stanoviska: zapracováno do p íslušných text  od vodn ní vyhodnocení p ipomínky. 

 

P ipomínka (ozna ena pod . 43),  
kterou podalo EDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ESKÉ REPUBLIKY , odbor p ípravy staveb Brno, 
Šumavská 33, 612 54 Brno, zn.: 001932/11300/2013, podáním ze dne 27.6.2013: 

1. ást textu p ipomínky: 
„Na základ  vyhodnocení ke spole nému jednání p edložených podklad  SD R požaduje:  
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1) vymezit plochu koridoru VD 1 pro ve ejn  prosp šnou stavbu „p eložky a homogenizace silnice I/56 Opava – Ludge ovice“ 
(koridor D 55 ZÚR MSK) v souladu s § 101 stavebního zákona; 
Od vodn ní: 
ad1) 
Ve smyslu § 170 stavebního zákona lze na základ  Zákona . 184/2006 Sb., o odn tí nebo omezení vlastnického práva k pozemku 
nebo ke stavb  (dále jen „zákon o vyvlastn ní“') práva k pozemk m a stavbám, pot ebná pro uskute n ní t chto ve ejn  
prosp šných staveb nebo jiných ve ejn  prosp šných opat ení odejmout nebo omezit. 
Ve smyslu § 5, odst. 1 a souvisejících ustanovení zákona o vyvlastn ní je vyvlastn ní „p ípustné, pokud se vyvlastniteli 
nepoda ilo ve lh t  90 dn  uzav ít smlouvu o získání práv k pozemku nebo ke stavb  pot ebných pro uskute n ní ú elu vyvlastn ní 
stanoveného zákonem“. 
Mj. i v této souvislosti „K pozemku ur enému územním plánem nebo regula ním plánem pro ve ejn  prosp šnou stavbu nebo 
ve ejné prostranství a ke stavb  na tomto pozemku má obec nebo kraj anebo stát (dále jen „oprávn ná osoba“) v rozsahu 
vymezeném touto plánovací dokumentací p edkupní právo; ... “ (§ 101, odst. 1 a související ustanovení stavebního zákona). 
P ipomínáme, že p edkupní právo zapsané v katastru nemovitostí ve smyslu ustanovení § 101 stavebního zákona je v cným 
právem (§ 101, odst. 1 Z. 183/2006 Sb.: „ ..... P edkupní právo podle tohoto zákona vzniká nabytím ú innosti územního plánu 
nebo regula ního plánu a má ú inky v cného práva. Vlastník pozemku nebo stavby, u kterých vzniklo p edkupní právo podle 
tohoto zákona (dále jen „povinný vlastník“), má povinnost v p ípad  zamyšleného úplatného p evodu nabídnout oprávn né osob  
tyto k odkoupení postupem a za podmínek podle tohoto zákona.“) a nemá tedy tzv. obliga ní povahu (§ 603 ob anského 
zákoníku). 
V cné p edkupní právo oprávn né osoby, v našem p ípad  státu, zapsané v katastru nemovitostí z stává zachováno (§ 603 odst. 2 
ob anského zákoníku) i v i dalším nabyvatel m pozemku (právo vázne na pozemku), nemá tedy ú inky obliga ního práva 
p sobícího pouze mezi ú astníky právního vztahu (typicky mezi t mi, kdo si jej sjednali).  
P edkupní právo obce, kraje nebo státu zapsané v katastru nemovitostí, dle § 101 Z. 183/2006 Sb. v platném zn ní na 
základ  právn  ú inného vydání územního plánu opat ením obecné povahy, z stane zachováno i v i dalším nabyvatel m 
pozemku. Obec, kraj nebo stát tedy mohou p edkupní právo „uchovávat“ po dobu, než z ízení ve ejné prosp šné stavby 
za ne být opravdu aktuální. 
Upozor ujeme sou asn  na § 82, odstavec 2., Z. 183/2006 Sb. v platném zn ní: „Rozhodnutí o d lení nebo scelování pozemk  je 
možno vydat pouze na žádost podanou všemi vlastníky všech dot ených pozemk , které jsou p edm tem rozhodnutí, 
nebo oprávn nou osobou za ú elem uplat ování p edkupního práva pro ve ejn  prosp šné stavby (§ 101).““ 
 
Vyhodnocení p ipomínky: 
Uvedené p ipomínce se nevyhovuje.  
Od vodn ní: 
Požadavek vymezit plochu koridoru VD 1 pro ve ejn  prosp šnou stavbu, v tomto p ípad  „p eložka a homogenizace 
silnice I/56 Opava – Ludge ovice“ (koridor D 55 ZÚR MSK), je zapracován v textové ásti v kapitole I.A.g), a 
vymezena jako ve ejn  prosp šná stavba, pro kterou lze právo k pozemk m a stavbám vyvlastnit. 
Pokud se v ÚPD vymezuje koridor pro ve ejn  prosp šnou stavbu, je t eba jej chápat jako plochu pro umíst ní VPS, 
nap . liniové stavby dopravní nebo technické infrastruktury v etn  plochy nezbytné k zajišt ní její realizace a jejího 
ádného užívání pro stanovený ú el. VPS je tedy samotná stavba, zatímco koridor sám o sob  není s VPS totožný. Je 

nutno brát v úvahu, že v rámci koridoru, který zasahuje do vlastnické struktury vymezené v katastrální map , m že v 
kone né podob  stavba m nit svoji polohu. Proto není p edkupní právo vhodné ani žádoucí vypisovat na všechny 
pozemky v koridoru, resp. není žádoucí p edkupní právo vypisovat, pokud není k dispozici záborový elaborát, kterým 
jsou jednotlivé pozemky nebo jejich ásti pot ebné pro umíst ní stavby dopravní nebo technické infrastruktury v etn  
souvisejících staveb identifikovány. Vyzna ení p edkupního práva je možnost, nikoli povinnost. 
 
 
Stanoviska dot ených orgán  k p ipomínce (ozn. pod . 43): 

- nebyla ve stanovené lh t  uplatn na 
 

2. ást textu p ipomínky: 
„2) podmínit funk ní silnici I/56 využití ploch MV (smíšená výrobní) Z1.75 (a VL (výroby a skladování – lehký pr mysl) 
Z1.78) plným respektováním silni ního ochranného pásma ve smyslu § 30-34 Z. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v 
platném zn ní (dále jen „silni ního zákona“);  
3) ve vztahu ke stávající ukotvit v souvislosti s § 103 stavebního zákona plné respektování silni ního ochranného pásma ve smyslu 
§ 30-34 silni ního zákona, § 25 (zvláštní užívání) a § 29 (pevné p ekážky) silni ního zákona z titulu zákona speciálního. 
S odkazem na lánek 1.2.3. návrhu výrokové ásti ÚP Hlu ína p ipomínáme, že souhlas SD R s funk ním vymezením ploch v 
ÚPD není sou asn  souhlasem s jejich p ipojením k silni ní síti.  
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SD R nemá koncep ní p ipomínky k navrženému vymezení ploch dopravy, upozor ujeme však sou asn , že navržená ešení 
k ižovatek nelze v sou asné dob  považovat za stabilizovaná a nelze z nich proto vycházet jako ze závazného podkladu pro 
rozhodování v území o jejich umíst ní v území a p i posuzování dopravní obslužnosti navazujících ploch anebo lokalit. Konkrétní 
ešení nov  navrhovaných k ižovatek anebo úprav týkajících se silnice I. t ídy je nutno vždy p edem projednat s majetkovým 

správcem p edm tné silnice ( SD R). 
Od vodn ní: 
ad 2, 3) 
Pro ú ely ÚPD jsou ochranná pásma silnic, ve smyslu § 83 stavebního zákona, § 30-34 silni ního zákona a souvisejících 
ustanovení zákon  v platném zn ní, limitem využití území (§ 26, odst. 1, § 86, odst. 5 stavebního zákona, Vyhlášky 500/2006 
Sb., Z. 13/1997 Sb. a související ustanovení zákon , závazných p edpis  a norem v platném zn ní). Tato ochranná pásma 
požadujeme pln  respektovat. 
Ochranná pásma jsou ohrani ená území, v nichž je zakázána jiná innost než ta, pro kterou byla tato území vymezena. Obecn  
jsou podmínky pro vznik ochranných pásem stanoveny ve stavebním zákon . Ten je v této otázce v i jednotlivým zákon m v 
postavení obecného zákona ku jednotlivým zvláštním zákon m. Silni ní zákon v tomto vztahu je, z titulu zákona zvláštního 
(speciálního), uplat ován p ednostn  (v p ípad , kdy dva p edpisy, mezi nimiž je vztah p edpisu obecného a zvláštního upravují 
shodnou právní otázku, užije se p ednostn  p edpisu zvláštního - speciálního).  
Silni ní ochranná pásma jsou územím se zvláštním režimem a jejich využití je možné pouze se souhlasem silni ního správního 
ú adu.  
Ve smyslu silni ního zákona (§30 - §35) je v silni ních ochranných pásmech zakázáno provád t jakoukoliv stavební innost, 
která vyžaduje ohlášení stavebnímu ú adu nebo povolení stavby s výjimkou n kterých staveb (nap . úpravy odtokových pom r , 
stavby sloužící obran  státu apod.). O p ípadné výjimky se žádá p i územním ízení, což je povinností vlastníka, stavebníka nebo 
investora, nikoli po izovatele ÚPD. 
V návaznosti na § 103 stavebního zákona „Stavby, terénní úpravy, za ízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení 
ani ohlášení“, zahrnující mj. stavby TI a reklamní a informa ní za ízení v souladu se stavebním zákonem požadujeme, zohledn ní 
silni ního zákona již na úrovni územn  plánovací dokumentace, mj. i s ohledem na: 
§ 25 silni ního zákona „Zvláštní užívání“:  
„K užívání dálnic, silnic a místních komunikací jiným než obvyklým zp sobem nebo k jiným ú el m, než pro které jsou ur eny 
(dále jen "zvláštní užívání"), je t eba povolení p íslušného silni ního správního ú adu vydaného s p edchozím souhlasem vlastníka 
dot ené pozemní komunikace ....  
(6) Zvláštním užíváním dálnice, silnice a místní komunikace je  
c) užití dálnice, silnice nebo místní komunikace a silni ního pomocného pozemku pro  
1. umís ování a provozování reklamních pouta , propaga ních a jiných za ízení, sv telných zdroj , barevných ploch a jiných 
obdobných za ízení (dále jen "reklamní za ízení"),  
3. provád ní stavebních prací,  
4. z izování vyhrazeného parkování,  
5. z izování a provoz stánk , pojízdných i p enosných prodejních a jiných podobných za ízení,  
d) umíst ní inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silni ním pozemku, na n m nebo na 
mostních objektech...“ 
a  
§ 29 silni ního zákona „Pevné p ekážky“:  
,,(1) Na vozovkách, dopravních ostr vcích a krajnicích dálnice, silnice a místní komunikace mohou být umíst ny pouze dopravní 
zna ky a za ízení 2) krom  zábradlí, zrcadel a hlásek; ostatní p edm ty tvo í pevnou p ekážku.  
(2) Pevnou p ekážku lze umístit na pozemní komunikaci pouze na základ  povolení silni ního správního ú adu vydaného po 
projednání s vlastníkem dot ené pozemní komunikace ...“ 
V souvislosti s výše uvedeným p ipomínáme, že Opat ení obecné povahy m že pouze konkretizovat povinnosti vyplývající ze 
zákona, nem že tedy nad rámec zákona stanovovat podmínky, které jsou sou ástí správního rozhodnutí.“ 
 
Vyhodnocení p ipomínky: 
Uvedené p ipomínce se nevyhovuje.  
Od vodn ní: 
Uvedený požadavek je již sou ástí textové ásti od vodn ní v kap. 4.1.7). 
 
V následující fázi projednání, v rámci ve ejného projednání návrhu ÚP Hlu ína, zaslalo EDITELSTVÍ SILNIC A 
DÁLNIC ESKÉ REPUBLIKY, odbor p ípravy staveb Brno, Šumavská 33, 612 54 Brno (, písemn  dne 
10.3.2014 dopisem ze dne 7.3.2014 (zn.: 000706/11300/2014), vedeno pod .j. HLUC-09559/2014/OÚPaPP/KU a 
ozn. ve spise jako podání .3), ve kterém mj. uvádí, že „K p edloženému návrhu územního plánu Hlu ín nemáme 
p ipomínky“. 
 
 
Stanoviska dot ených orgán  k p ipomínce (ozn. pod . 43): 
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- nebyla ve stanovené lh t  uplatn na 
 
 
 

P ipomínka (ozna ena pod . 44),  
kterou podal Tomáš Barták, Hornická 1270/4, 748 01 Hlu ín, .j. -, podáním ze dne 3.7.2013 (s razítkem podatelny 
3.7.2013): 

1. ást textu p ipomínky: 
„Podatel nesouhlasí s navrhovaným vymezením navržených zastavitelných ploch Z1.“  
 
Vyhodnocení p ipomínky: 
P ipomínce se nevyhovuje.  
Od vodn ní: 
Navrhované zastavitelné plochy Z 1 jsou z velké ásti p evzaty ze stávajícího územního plánu m sta, n které plochy 
jsou však navrženy nov . Nov  jsou jen zahrnuty požadavky ob an , které podali v rámci tohoto projednání nového 
územního plánu. Ty rovn ž byly spolu s již vymezenými zastavitelnými plochami p evzatými z p edešlé územn  
plánovací dokumentace zapracovány a projednány s dot enými orgány. Respektují se tedy konkrétní pot eby obyvatel 
m sta tak, aby jim bylo v maximální mí e vyhov no a zárove  navazovaly na stávající urbanistickou koncepci 
s minimálními zábory okolní krajiny. Plochy zem d lských a lesních pozemk  jsou zabírány jen v minimální mí e a 
každý takový zásah individuáln  projednán s orgánem ochrany zem d lského p dního fondu.  
 
Stanoviska dot ených orgán  k p ipomínce (ozn. pod . 44): 

- nebyla ve stanovené lh t  uplatn na 

2. ást textu p ipomínky: 
„Navrhované vymezení navržených zastavitelných ploch Z1 není v cn  zd vodnitelné.“ 
 
Vyhodnocení p ipomínky: 
P ipomínce se nevyhovuje. 
Od vodn ní: 
Cílem po ízení ÚP Hlu ína je p izp sobení územn  plánovací dokumentace sou asným pot ebám a zám r m m sta s 
p ihlédnutím k požadavk m fyzických a právnických osob na základ  jejich individuálních žádostí na zm nu ÚP, v 
souladu s cíli a úkoly územního plánování formulovanými v hlav  I, § 18 a § 19 zákona . 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , v etn  návrhu chyb jící dopravní a 
technické infrastruktury pro navrženou výstavbu. Územní plán Hlu ína tak vytvá í podmínky pro udržitelný rozvoj 
území, tj. vyvážený vztah hospodá ského rozvoje (vymezení výroby a ploch smíšených výrobních), sociální 
soudržnosti a kvalitních životních podmínek v souladu s hlavními požadavky zadání (schváleno Zastupitelstvem m sta 
Hlu ína dne 7.6.2012), kterými mj. je i posouzení kapacity stávajících ploch pro podnikatelské aktivity, výrobu a 
skladování. 
Navrhované zastavitelné plochy Z 1 jsou z velké ásti p evzaty ze stávajícího územního plánu m sta, n které plochy 
jsou však navrženy nov . Nov  jsou jen zahrnuty požadavky ob an , které podali v rámci tohoto projednání nového 
územního plánu. Ty rovn ž byly spolu s již vymezenými zastavitelnými plochami p evzatými z p edešlé územn  
plánovací dokumentace zapracovány a projednány s dot enými orgány. Respektují se tedy konkrétní pot eby obyvatel 
m sta tak, aby jim bylo v maximální mí e vyhov no a zárove  navazovaly na stávající urbanistickou koncepci 
s minimálními zábory okolní krajiny. Plochy zem d lských a lesních pozemk  jsou zabírány jen v minimální mí e a 
každý takový zásah individuáln  projednán s orgánem ochrany zem d lského p dního fondu.  
Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení, stanovení urbanistické koncepce m sta i koncepce ve ejné infrastruktury je 
sou ástí jednotlivých kapitol textové ásti od vodn ní ÚP Hlu ína. 
Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 27.8.2013, .j. 8 Aos 1/2012 – 68 ve v ci kasa ní stížnosti proti 
rozsudku Krajského soudu v Ostrav  ze dne 23.8.2012, .j. 79 A 1/2012 – 84, kterým bylo zrušeno opat ení obecné 
povahy - zm na . 7 územního plánu Hlu ína – vydané dne 15.3.2012, ve vztahu k požadavk m ust. § 55 odst. 3 
stavebního zákona – s ú inností od 1.1.2013 se jedná o ust. § 55 odst. 4 stavebního zákona - uvedl cit: „Nejvyšší 
správní soud si je v dom, že u rozsáhlých zm n opat ení obecné povahy nelze po zpracovateli požadovat, aby byla 
argumentace u každého bodu této zm ny vy erpávající.“ Pakliže je tedy v návrhu územního plánu, resp. v jeho 
od vodn ní obsaženo vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení 
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zastavitelných ploch v obecné rovin  ve vztahu k ur ité kategorii zám r , nikoliv ke každému konkrétnímu zám ru 
jednotliv , takového od vodn ní odpovídá shora citovanému záv ru obsaženému v rozsudku Nejvyššího správního 
soudu. Již ze samotné podstaty v ci vyplývá, že vzhledem k rozsahu návrhu nového územního plánu je takové 
od vodn ní posta ující a nelze požadovat zd vodn ní každého jednotlivého zám ru samostatn , jako je tomu nap . u 
zm ny územního plánu.  
 
Stanoviska dot ených orgán  k p ipomínce (ozn. pod . 44): 

- nebyla ve stanovené lh t  uplatn na 
 

3. ást textu p ipomínky: 
„Podatel nesouhlasí se záborem zem d lských a lesních pozemk  a to z d vod  v tšího rizika lokálních záplav. V sou asné dob  
je již kanaliza ní systém pro deš ovou vodu ve m st  Hlu ín  poddimenzován a nesta í odvád t veškerou deš ovou vodu. Dalším 
záborem zem d lských a lesních pozemk  a následnou zástavbou se tento stav jen zhorší.“ 
 
Vyhodnocení p ipomínky: 
P ipomínce se nevyhovuje.  
Od vodn ní: 
Vymezením rozsahu zastavitelných ploch je mj. rovn ž zohledn na republiková priorita územního plánování pro 
zajišt ní udržitelného rozvoje, stanovená v l. 25 Politiky územního rozvoje R 2008: „Vytvá et podmínky pro 
preventivní ochranu území a obyvatelstva p ed potenciálními riziky a p írodními katastrofami v území (záplavy, 
sesuvy p dy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah p ípadných škod“ a zárove  i priorita územního plánování 
kraje, uvedená v bod  15. Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje: „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.“ Územní plán respektuje stanovená záplavová území (zejména jejich 
aktivní zóny) a nenavrhuje do nich novou výstavbu a umož uje v rámci regulativ  realizaci protipovod ových 
opat ení. Nová zastavitelná území navrhuje do potenciálních sesuvných území pouze tam, kde nová zástavba navazuje 
na zastav né území a využívá možnosti napojení na stávající ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní 
plán tuto zástavbu rovn ž podmi uje zajišt ním stavby proti p ípadným ú ink m sesuv ; 
 
Stanoviska dot ených orgán  k p ipomínce (ozn. pod . 44): 

- nebyla ve stanovené lh t  uplatn na 

4. ást textu p ipomínky: 
„V návrhu ÚP ani v jeho od vodn ní není uvedeno, jak vymezení navržených zastavitelných ploch Z1 napl uje úkoly a cíle 
územního plánování, není zde nijak ešeno, zda a pro  je pot ebné takové plochy v Hlu ín  nov  vymezit, zda a pro  nelze pro tyto 
ú ely využít již vymezené zastavitelné plochy. S ohledem na výše uvedené skute nosti proto považuje podatel vymezení t chto 
ploch za v cn  zd vodnitelné o odporující cíl m a úkol m územního plánování.“  
 
Vyhodnocení p ipomínky: 
P ipomínce se nevyhovuje.  
Od vodn ní: 
Napln ní úkol  a cíl  územního plánování je vyhodnoceno v textové ásti od vodn ní v kapitole A.f.2) 
VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ. Projednávaný nový územní plán nelze 
brát jako zm nu stávajícího územního plánu, kde k již vymezeným plochám byly pouze p idány nové požadavky a 
následn  projednány. Bylo pot eba provést revizi všech již vymezených návrhových ploch, zjistit, které plochy jsou již 
zastav né, které z jakýchkoliv d vod  již zastav t nelze a provést nov  vymezení zastav ného území. 
 
Stanoviska dot ených orgán  k p ipomínce (ozn. pod . 44): 

- nebyla ve stanovené lh t  uplatn na 
 

5. ást textu p ipomínky: 
„Navrhované vymezení navržených zastavitelných ploch Z1 je neproporcionální vzhledem k práv m a oprávn ným zájm m 
podatele.“ 
 
Vyhodnocení p ipomínky: 
P ipomínce se nevyhovuje. 
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Od vodn ní: 

Jak vyplývá ze shora uvedeného rozsudku Nejvyššího správního soudu v Brn  .j. 2 Ao 4/2008 - 88 ze dne 5.2.2009, 
navrhované využití území musí p edstavovat rozumný kompromis mezi ve ejným zájem na využití území a zájmy 
soukromými. Soukromé zájmy tudíž nelze nad adit zájmu ve ejnému, ba naopak cit.: „správní soud… je oprávn n 
posoudit, zda mezi navrhovaným využitím území a z toho plynoucím omezením dot eného vlastníka nemovitosti 
neexistuje i p i formálním dodržení veškerých požadavk  hmotného práva zjevný nepom r, který nelze od vodnit ani 
ve ejným zájmem na optimálním využití území obce.“, tzn. i významn jší omezení dot eného vlastníka nemovitosti lze 
– p i dodržení všech „mantinel “ daných právními p edpisy - zd vodnit zájmem ve ejným na využití dot eného 
území. Je zcela pochopitelné, že vlastníci nemovitostí dot ených navrhovanou zm nou využití území nemusí s touto 
zm nou souhlasit, nebo  ji ve svém d sledku chápou jako významný zásah do svých práv (nap . snížení komfortu 
bydlení v dané lokalit , snížení hodnoty nemovitostí v jejich vlastnictví – jak uvádí podatelka, atd.). Jak ovšem 
vyplývá z judikatury, územní plánování s sebou p ináší ešení kolize zájmu ve ejného a zájm  soukromých, p i emž 
zájem soukromý musí - za spln ní ústavn  legitimních a zákonem stanovených cíl  a dalších obecn  respektovaných 
podmínek (v souhrnu nazývaných jako zásada subsidiarity a minimalizace zásah ) – zájmu ve ejnému ustoupit. 
Vzhledem k výše uvedenému lze u init záv r, že zásada proporcionality v daném p ípad  porušena nebyla, resp. že 
vymezením zám r  v návrhu nového územního plánu nedošlo k neproporcionálnímu zásahu do práv a oprávn ných 
zájm  podatelky, námitka se tudíž zamítá. 
 
Stanoviska dot ených orgán  k p ipomínce (ozn. pod . 44): 

- nebyla ve stanovené lh t  uplatn na 
 

6. ást textu p ipomínky: 
„Záv re ný návrh  
S ohledem na výše uvedené navrhuje podatel z návrhu nového územního plánu Hlu ína navržené zastavitelné plochy Z1 vypustit a 
ponechat pro dané plochy stávající využití.“ 
 
Vyhodnocení p ipomínky: 
P ipomínce se nevyhovuje. 
Od vodn ní: 
Navrhované zastavitelné plochy Z 1 jsou z velké ásti p evzaty ze stávajícího územního plánu m sta, n které plochy 
jsou však navrženy nov . Nov  jsou jen zahrnuty požadavky ob an , které podali v rámci tohoto projednání nového 
územního plánu. Ty rovn ž byly spolu s již vymezenými zastavitelnými plochami p evzatými z p edešlé územn  
plánovací dokumentace zapracovány a projednány s dot enými orgány. Respektují se tedy konkrétní pot eby obyvatel 
m sta tak, aby jim bylo v maximální mí e vyhov no a zárove  navazovaly na stávající urbanistickou koncepci 
s minimálními zábory okolní krajiny. Plochy zem d lských a lesních pozemk  jsou zabírány jen v minimální mí e a 
každý takový zásah individuáln  projednán s orgánem ochrany zem d lského p dního fondu. Výsledkem takovéhoto 
projednání bylo rovn ž i v p ípad  nového územního plánu m sta ve fázi spole ného projednání v souladu s § 50 
stavebního zákona nutné provést úpravy rozsahu p edložených požadavk  a n které návrhové plochy byly bu  
velikostn  zmenšeny, i p edvedeny do ploch územní rezervy i úpln  z navrhovaného územního plánu odstran ny. 
Napln ní úkol  a cíl  územního plánování je vyhodnoceno v textové ásti od vodn ní v kapitole A.f.2) 
VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ. Projednávaný nový územní plán nelze 
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brát jako zm nu stávajícího územního plánu, kde k již vymezeným plochám byly pouze p idány nové požadavky a 
následn  projednány. Bylo pot eba provést revizi všech již vymezených návrhových ploch, zjistit, které plochy jsou již 
zastav né, které z jakýchkoliv d vod  již zastav t nelze a provést nov  vymezení zastav ného území. 
Vymezením tohoto rozsahu zastavitelných ploch je mj. rovn ž zohledn na republiková priorita územního plánování 
pro zajišt ní udržitelného rozvoje, stanovená v l. 25 Politiky územního rozvoje R 2008: „Vytvá et podmínky pro 
preventivní ochranu území a obyvatelstva p ed potenciálními riziky a p írodními katastrofami v území (záplavy, 
sesuvy p dy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah p ípadných škod“ a zárove  i priorita územního plánování 
kraje, uvedená v bod  15. Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje: „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.“ Územní plán respektuje stanovená záplavová území (zejména jejich 
aktivní zóny) a nenavrhuje do nich novou výstavbu a umož uje v rámci regulativ  realizaci protipovod ových 
opat ení. Nová zastavitelná území navrhuje do potenciálních sesuvných území pouze tam, kde nová zástavba navazuje 
na zastav né území a využívá možnosti napojení na stávající ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní 
plán tuto zástavbu rovn ž podmi uje zajišt ním stavby proti p ípadným ú ink m sesuv . 
 
Stanoviska dot ených orgán  k p ipomínce (ozn. pod . 44): 

- nebyla ve stanovené lh t  uplatn na 
 

P ipomínka (ozna ena pod . 45),  
kterou podala Marie Ratajová, Vinohradská 58, 748 01 Hlu ín, .j. -, podáním ze dne 3.7.2013 (s razítkem 
podatelny 3.7.2013): 

Text p ipomínky: 
„Žádám zapracovat pozemek parc. . 3502 do ploch pro rodinné bydlení.“ 
 
Vyhodnocení p ipomínky: 
P ipomínce se nevyhovuje. 
Od vodn ní: 
Návrh územního plánu byl zpracován v souladu se zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu 
(dále jen „stavební zákon“), kde je v § 18 (cíle územního plánování) odst. 4 uvedeno, že „územní plánování … chrání 
krajinu jako podstatnou složku životního prost edí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to ur uje 
podmínky pro hospodárné využívání zastav ného území a zajiš uje ochran  nezastav ného území a nezastavitelných 
pozemk . Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastav ného území.“. 
Dále je v § 43 stavebního zákona (obsah a ú el územního plánu) odst. 3 uvedeno, že „Územní plán v souvislostech a 
podrobnostech území obce zp es uje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování….“ Dále v § 53 odst. 4 stavebního 
zákona se uvádí: „Po izovatel p ezkoumá soulad návrhu územního plánu zejména…b) s cíly a úkoly územního 
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na 
ochranu nezastav ného území.“. Všemi citovanými ustanoveními stavebního zákona je sledována ochrana 
nezastav ného území (bez ohledu na vlastnictví konkrétních pozemk ). Sleduje se hospodárné a ú elné využívání 
území v souladu se stanovenými cíly a úkoly územního plánování. 
Rozsah zastavitelných ploch navržených v územním plánu odpovídá požadavk m zadání, v n mž je mj. uvedeno, že v 
rámci urbanistické koncepce budou zastavitelné plochy ešeny tak, aby sídlo vhodn  zahuš ovaly a minimalizovaly 
tím zábor krajiny. Dále dle zadání je pot eba p i návrhu zastavitelných ploch pro bydlení vycházet z reálné 
demografické projekce vývoje po tu obyvatel a pot eb obyvatel m sta. Jedním s požadavk  na rozvoj území m sta pak 
pat í i vymezit nezastavitelné území s ohledem na ochranu krajiny a p írody, zachování a dopln ní prvk  ÚSES, 
plochy zem d lské intenzivní i extenzivní výroby. Pokud bude pro nezem d lské využití zabírána zem d lská p da 
mimo sou asn  zastav né území obce, respektovat územní organizaci zem d lské výroby, nenarušit sí  zem d lských 
komunikací, zachovat funk nost meliorací a odnímat jen nejnutn jší plochy. 
V rámci spole ného projednání návrhu ÚP Hlu ína vydal Krajský ú ad Moravskoslezského kraje, odbor životního 
prost edí a zem d lství (dále jen „krajský ú ad“) koordinované stanovisko, ve kterém mj. vyslovil námitky a nesouhlas 
k mnoha zám r m navrhovaným na zem d lské p d  náležící zem d lskému p dnímu fondu i požadoval omezení 
zám ru ásti vymezeného zastav ného území. Následovalo individuální jednání za ú asti po izovatele, ur eného 
zastupitele a krajského ú adu jako správního orgánu z hlediska ochrany zem d lského p dního fondu. Na tomto 
jednání byly dohodnuty úpravy jednotlivých sporných ploch. Tyto úpravy pak krajský ú ad následn  ve svém 
navazujícím stanovisku odsouhlasil. Úpravy tkv ly v tom, že bylo pot eba rozsah návrhových ploch bud zmenšit i 
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úpln  tyto plochy vyjmout z dalšího projednání. Z tohoto d vodu nelze vyhov t podateli i dalším podatel m jakožto 
dalším vlastník m sousedních pozemk  v této lokalit , nebo  nelze na jednu stranu v rámci jednání s dot eným 
orgánem ubírat rozsah zastavitelných ploch a na druhou stranu rozši ovat návrhové plochy o další rozsáhlé zám ry. 
Území v dané lokalit  p edstavuje klasickou rozvoln nou krajinu, ve které je nežádoucí vymezovat souvislé plochy 
pro výstavbu. K pozemku (resp. i dalším pozemk m zde navrhovaným ke zm n  využití) není zajišt na návaznost na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu z nedaleké zástavby. 
Územní plán navrhuje v jiných ástech Hlu ína dostatek zastavitelných ploch, kde jsou vhodn jší podmínky pro 
výstavbu. Jen samotné vlastnictví pozemku nezakládá jeho vlastníku právo na jeho zastavitelnost. 
K dot enému pozemku je také pot eba podotknout, že do jeho ásti zasahuje bezpe nostní pásmo vysokotlakého 
(VTL) plynovodu DN 500. Bezpe nostní pásma v obecné rovin  jsou ur ena k zamezení nebo zmírn ní ú ink  
p ípadných havárií plynových za ízení a k ochran  života, zdraví, bezpe nosti a majetku osob. Bezpe nostní pásmo 
vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umíst ní stavby, nebo dnem nabytí právní moci územního 
souhlasu s umíst ním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z t chto doklad , potom dnem 
uvedení plynového za ízení do provozu. Bezpe nostním pásmem se rozumí souvislý prostor vymezený svislými 
rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od p dorysu plynového za ízení m eno kolmo na jeho obrys. Toto 
bezpe nostní pásmo navrhovaného VTL plynovodu DN 500 sice v jiných ástech zasahuje i do zastavitelného území 
m sta, ale pokud to technické a bezpe nostní podmínky umož ují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpe nosti 
nebo zdraví osob, lze v bezpe nostním pásmu realizovat ve ejn  prosp šnou stavbu, pokud stavebník prokáže 
nezbytnost jejího umíst ní v bezpe nostním pásmu, jen na základ  podmínek stanovených fyzickou nebo právnickou 
osobou, která odpovídá za provoz p íslušného plynového za ízení, nebo umístit stavbu, neuvedenou výše, pouze po 
p edchozím písemném souhlasu fyzické nebo právnické osoby, která odpovídá za provoz p íslušného plynového 
za ízení. 
Pro zachování prostupnosti krajiny se územním plánem stanovuje zásada nep ipoušt t umís ování nových staveb v 
místech terénních úžlabí, remízek a stálých i ob asných vodote í, v . míst jejich k ížení s pozemními komunikacemi. 
V uvedených místech bude zachován pás nezastav ného území o min. ší i 50 m.  
Požaduje se tedy zapracovat pozemek do nyní nezastav ného území v blízkosti bezpe nostního pásma VTL 
plynovodu, v rozporu se zásadou prostupnosti krajiny,  rozporu se schváleným zadáním, návrhem nového ÚP a 
stavebním zákonem. K p ihlédnutí k výše uvedeným argument m je proto tato p ipomínka vyhodnocena tak, že se 
zamítá.  
 
Stanoviska dot ených orgán  k p ipomínce (ozn. pod . 45): 

- nebyla ve stanovené lh t  uplatn na 
 

P ipomínka (ozna ena pod . 46),  
kterou podali:  
Markéta Ko í, Malánky 1245/15, 748 01 Hlu ín, 
Denisa erneková, Stará tvr  403, Lhotka, 
Mgr. Monika Dundrová, Dukelská 1796/10, 747 01 Hlu ín, 
Jaroslav Kubík, Vl. Van ury 14/3, 748 01 Hlu ín, .j. -, podáním ze dne 3.7.2013 (s razítkem podatelny 3.7.2013): 

Text p ipomínky: 
„Žádáme zapracovat pozemek parc. . 3520/11 do ploch pro rodinné bydlení.“ 
 
Vyhodnocení p ipomínky: 
P ipomínce se nevyhovuje.  
Od vodn ní: 
Návrh územního plánu byl zpracován v souladu se zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu 
(dále jen „stavební zákon“), kde je v § 18 (cíle územního plánování) odst. 4 uvedeno, že „územní plánování … chrání 
krajinu jako podstatnou složku životního prost edí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to ur uje 
podmínky pro hospodárné využívání zastav ného území a zajiš uje ochran  nezastav ného území a nezastavitelných 
pozemk . Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastav ného území.“. 
Dále je v § 43 stavebního zákona (obsah a ú el územního plánu) odst. 3 uvedeno, že „Územní plán v souvislostech a 
podrobnostech území obce zp es uje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování….“ Dále v § 53 odst. 4 stavebního 
zákona se uvádí: „Po izovatel p ezkoumá soulad návrhu územního plánu zejména…b) s cíly a úkoly územního 
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na 
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ochranu nezastav ného území.“. Všemi citovanými ustanoveními stavebního zákona je sledována ochrana 
nezastav ného území (bez ohledu na vlastnictví konkrétních pozemk ). Sleduje se hospodárné a ú elné využívání 
území v souladu se stanovenými cíly a úkoly územního plánování. 
Rozsah zastavitelných ploch navržených v územním plánu odpovídá požadavk m zadání, v n mž je mj. uvedeno, že v 
rámci urbanistické koncepce budou zastavitelné plochy ešeny tak, aby sídlo vhodn  zahuš ovaly a minimalizovaly 
tím zábor krajiny. Dále dle zadání je pot eba p i návrhu zastavitelných ploch pro bydlení vycházet z reálné 
demografické projekce vývoje po tu obyvatel a pot eb obyvatel m sta. Jedním s požadavk  na rozvoj území m sta pak 
pat í i vymezit nezastavitelné území s ohledem na ochranu krajiny a p írody, zachování a dopln ní prvk  ÚSES, 
plochy zem d lské intenzivní i extenzivní výroby. Pokud bude pro nezem d lské využití zabírána zem d lská p da 
mimo sou asn  zastav né území obce, respektovat územní organizaci zem d lské výroby, nenarušit sí  zem d lských 
komunikací, zachovat funk nost meliorací a odnímat jen nejnutn jší plochy. 
V rámci spole ného projednání návrhu ÚP Hlu ína vydal Krajský ú ad Moravskoslezského kraje, odbor životního 
prost edí a zem d lství (dále jen „krajský ú ad“) koordinované stanovisko, ve kterém mj. vyslovil námitky a nesouhlas 
k mnoha zám r m navrhovaným na zem d lské p d  náležící zem d lskému p dnímu fondu i požadoval omezení 
zám ru ásti vymezeného zastav ného území. Následovalo individuální jednání za ú asti po izovatele, ur eného 
zastupitele a krajského ú adu jako správního orgánu z hlediska ochrany zem d lského p dního fondu. Na tomto 
jednání byly dohodnuty úpravy jednotlivých sporných ploch. Tyto úpravy pak krajský ú ad následn  ve svém 
navazujícím stanovisku odsouhlasil. Úpravy tkv ly v tom, že bylo pot eba rozsah návrhových ploch bud zmenšit i 
úpln  tyto plochy vyjmout z dalšího projednání. Z tohoto d vodu nelze vyhov t podateli i dalším podatel m jakožto 
dalším vlastník m sousedních pozemk  v této lokalit , nebo  nelze na jednu stranu v rámci jednání s dot eným 
orgánem ubírat rozsah zastavitelných ploch a na druhou stranu rozši ovat návrhové plochy o další rozsáhlé zám ry. 
Území v dané lokalit  p edstavuje klasickou rozvoln nou krajinu, ve které je nežádoucí vymezovat souvislé plochy 
pro výstavbu. K pozemku (resp. i dalším pozemk m zde navrhovaným ke zm n  využití) není zajišt na návaznost na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu z nedaleké zástavby. 
Územní plán navrhuje v jiných ástech Hlu ína dostatek zastavitelných ploch, kde jsou vhodn jší podmínky pro 
výstavbu. Jen samotné vlastnictví pozemku nezakládá jeho vlastníku právo na jeho zastavitelnost. 
K dot enému pozemku je také pot eba podotknout, že do jeho ásti zasahuje bezpe nostní pásmo vysokotlakého 
(VTL) plynovodu DN 500. Bezpe nostní pásma v obecné rovin  jsou ur ena k zamezení nebo zmírn ní ú ink  
p ípadných havárií plynových za ízení a k ochran  života, zdraví, bezpe nosti a majetku osob. Bezpe nostní pásmo 
vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umíst ní stavby, nebo dnem nabytí právní moci územního 
souhlasu s umíst ním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z t chto doklad , potom dnem 
uvedení plynového za ízení do provozu. Bezpe nostním pásmem se rozumí souvislý prostor vymezený svislými 
rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od p dorysu plynového za ízení m eno kolmo na jeho obrys. Toto 
bezpe nostní pásmo navrhovaného VTL plynovodu DN 500 sice v jiných ástech zasahuje i do zastavitelného území 
m sta, ale pokud to technické a bezpe nostní podmínky umož ují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpe nosti 
nebo zdraví osob, lze v bezpe nostním pásmu realizovat ve ejn  prosp šnou stavbu, pokud stavebník prokáže 
nezbytnost jejího umíst ní v bezpe nostním pásmu, jen na základ  podmínek stanovených fyzickou nebo právnickou 
osobou, která odpovídá za provoz p íslušného plynového za ízení, nebo umístit stavbu, neuvedenou výše, pouze po 
p edchozím písemném souhlasu fyzické nebo právnické osoby, která odpovídá za provoz p íslušného plynového 
za ízení. 
Uvedený pozemek se z ásti rovn ž nachází ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa - viz ustanovení zákona . 289/1995 
Sb., o lesích. V této ásti pozemku je další využití podmín no nezbytným souhlasem p íslušného orgánu státní správy 
les , v daném p ípad  M stského ú adu Hlu ín, který m že sv j souhlas vázat na spln ní podmínek. 
Pro zachování prostupnosti krajiny se územním plánem stanovuje zásada nep ipoušt t umís ování nových staveb v 
místech terénních úžlabí, remízek a stálých i ob asných vodote í, v . míst jejich k ížení s pozemními komunikacemi. 
V uvedených místech bude zachován pás nezastav ného území o min. ší i 50 m.  
Požaduje se tedy zapracovat pozemek do nyní nezastav ného území v blízkosti pozemk  ur ených k pln ní funkcí 
lesa, bezpe nostního pásma VTL plynovodu, v rozporu se zásadou prostupnosti krajiny,  rozporu se schváleným 
zadáním, návrhem nového ÚP a stavebním zákonem. K p ihlédnutí k výše uvedeným argument m je proto tato 
p ipomínka vyhodnocena tak, že se zamítá.  
 
Stanoviska dot ených orgán  k p ipomínce (ozn. pod . 46): 

- nebyla ve stanovené lh t  uplatn na 
 

P ipomínka (ozna ena pod . 47), 
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kterou podala Melánia Anton íková, Na Závodí 547/11, 748 01 Hlu ín, .j. -, podáním ze dne 2.7.2013 (s razítkem 
podatelny 3.7.2013): 

Text p ipomínky: 
„Žádám zapracovat pozemek parc. . 3520/10 do ploch pro rodinné bydlení.“ 
 
Vyhodnocení p ipomínky: 
P ipomínce se nevyhovuje.  
Od vodn ní: 
Návrh územního plánu byl zpracován v souladu se zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu 
(dále jen „stavební zákon“), kde je v § 18 (cíle územního plánování) odst. 4 uvedeno, že „územní plánování … chrání 
krajinu jako podstatnou složku životního prost edí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to ur uje 
podmínky pro hospodárné využívání zastav ného území a zajiš uje ochran  nezastav ného území a nezastavitelných 
pozemk . Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastav ného území.“. 
Dále je v § 43 stavebního zákona (obsah a ú el územního plánu) odst. 3 uvedeno, že „Územní plán v souvislostech a 
podrobnostech území obce zp es uje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování….“ Dále v § 53 odst. 4 stavebního 
zákona se uvádí: „Po izovatel p ezkoumá soulad návrhu územního plánu zejména…b) s cíly a úkoly územního 
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na 
ochranu nezastav ného území.“. Všemi citovanými ustanoveními stavebního zákona je sledována ochrana 
nezastav ného území (bez ohledu na vlastnictví konkrétních pozemk ). Sleduje se hospodárné a ú elné využívání 
území v souladu se stanovenými cíly a úkoly územního plánování. 
Rozsah zastavitelných ploch navržených v územním plánu odpovídá požadavk m zadání, v n mž je mj. uvedeno, že v 
rámci urbanistické koncepce budou zastavitelné plochy ešeny tak, aby sídlo vhodn  zahuš ovaly a minimalizovaly 
tím zábor krajiny. Dále dle zadání je pot eba p i návrhu zastavitelných ploch pro bydlení vycházet z reálné 
demografické projekce vývoje po tu obyvatel a pot eb obyvatel m sta. Jedním s požadavk  na rozvoj území m sta pak 
pat í i vymezit nezastavitelné území s ohledem na ochranu krajiny a p írody, zachování a dopln ní prvk  ÚSES, 
plochy zem d lské intenzivní i extenzivní výroby. Pokud bude pro nezem d lské využití zabírána zem d lská p da 
mimo sou asn  zastav né území obce, respektovat územní organizaci zem d lské výroby, nenarušit sí  zem d lských 
komunikací, zachovat funk nost meliorací a odnímat jen nejnutn jší plochy. 
V rámci spole ného projednání návrhu ÚP Hlu ína vydal Krajský ú ad Moravskoslezského kraje, odbor životního 
prost edí a zem d lství (dále jen „krajský ú ad“) koordinované stanovisko, ve kterém mj. vyslovil námitky a nesouhlas 
k mnoha zám r m navrhovaným na zem d lské p d  náležící zem d lskému p dnímu fondu i požadoval omezení 
zám ru ásti vymezeného zastav ného území. Následovalo individuální jednání za ú asti po izovatele, ur eného 
zastupitele a krajského ú adu jako správního orgánu z hlediska ochrany zem d lského p dního fondu. Na tomto 
jednání byly dohodnuty úpravy jednotlivých sporných ploch. Tyto úpravy pak krajský ú ad následn  ve svém 
navazujícím stanovisku odsouhlasil. Úpravy tkv ly v tom, že bylo pot eba rozsah návrhových ploch bud zmenšit i 
úpln  tyto plochy vyjmout z dalšího projednání. Z tohoto d vodu nelze vyhov t podateli i dalším podatel m jakožto 
dalším vlastník m sousedních pozemk  v této lokalit , nebo  nelze na jednu stranu v rámci jednání s dot eným 
orgánem ubírat rozsah zastavitelných ploch a na druhou stranu rozši ovat návrhové plochy o další rozsáhlé zám ry. 
Území v dané lokalit  p edstavuje klasickou rozvoln nou krajinu, ve které je nežádoucí vymezovat souvislé plochy 
pro výstavbu. K pozemku (resp. i dalším pozemk m zde navrhovaným ke zm n  využití) není zajišt na návaznost na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu z nedaleké zástavby. 
Územní plán navrhuje v jiných ástech Hlu ína dostatek zastavitelných ploch, kde jsou vhodn jší podmínky pro 
výstavbu. Jen samotné vlastnictví pozemku nezakládá jeho vlastníku právo na jeho zastavitelnost. 
K dot enému pozemku je také pot eba podotknout, že do jeho ásti zasahuje bezpe nostní pásmo vysokotlakého 
(VTL) plynovodu DN 500. Bezpe nostní pásma v obecné rovin  jsou ur ena k zamezení nebo zmírn ní ú ink  
p ípadných havárií plynových za ízení a k ochran  života, zdraví, bezpe nosti a majetku osob. Bezpe nostní pásmo 
vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umíst ní stavby, nebo dnem nabytí právní moci územního 
souhlasu s umíst ním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z t chto doklad , potom dnem 
uvedení plynového za ízení do provozu. Bezpe nostním pásmem se rozumí souvislý prostor vymezený svislými 
rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od p dorysu plynového za ízení m eno kolmo na jeho obrys. Toto 
bezpe nostní pásmo navrhovaného VTL plynovodu DN 500 sice v jiných ástech zasahuje i do zastavitelného území 
m sta, ale pokud to technické a bezpe nostní podmínky umož ují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpe nosti 
nebo zdraví osob, lze v bezpe nostním pásmu realizovat ve ejn  prosp šnou stavbu, pokud stavebník prokáže 
nezbytnost jejího umíst ní v bezpe nostním pásmu, jen na základ  podmínek stanovených fyzickou nebo právnickou 
osobou, která odpovídá za provoz p íslušného plynového za ízení, nebo umístit stavbu, neuvedenou výše, pouze po 
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p edchozím písemném souhlasu fyzické nebo právnické osoby, která odpovídá za provoz p íslušného plynového 
za ízení. 
Pro zachování prostupnosti krajiny se územním plánem stanovuje zásada nep ipoušt t umís ování nových staveb v 
místech terénních úžlabí, remízek a stálých i ob asných vodote í, v . míst jejich k ížení s pozemními komunikacemi. 
V uvedených místech bude zachován pás nezastav ného území o min. ší i 50 m.  
Požaduje se tedy zapracovat pozemek do nyní nezastav ného území v blízkosti bezpe nostního pásma VTL 
plynovodu, v rozporu se zásadou prostupnosti krajiny,  rozporu se schváleným zadáním, návrhem nového ÚP a 
stavebním zákonem. K p ihlédnutí k výše uvedeným argument m je proto tato p ipomínka vyhodnocena tak, že se 
zamítá.  
 
Stanoviska dot ených orgán  k p ipomínce (ozn. pod . 47): 

- nebyla ve stanovené lh t  uplatn na 
 

P ipomínka (ozna ena pod . 48), 
kterou podala Jana B emková, Malánky 1905/20a, 748 01 Hlu ín, .j. -, podáním ze dne 2.7.2013 (s razítkem 
podatelny 3.7.2013): 

Text p ipomínky: 
„Žádám zapracovat pozemek parc. . 3522 do ploch pro rodinné bydlení.“ 
 
Vyhodnocení p ipomínky: 
P ipomínce se nevyhovuje.  
Od vodn ní: 
Návrh územního plánu byl zpracován v souladu se zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu 
(dále jen „stavební zákon“), kde je v § 18 (cíle územního plánování) odst. 4 uvedeno, že „územní plánování … chrání 
krajinu jako podstatnou složku životního prost edí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to ur uje 
podmínky pro hospodárné využívání zastav ného území a zajiš uje ochran  nezastav ného území a nezastavitelných 
pozemk . Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastav ného území.“. 
Dále je v § 43 stavebního zákona (obsah a ú el územního plánu) odst. 3 uvedeno, že „Územní plán v souvislostech a 
podrobnostech území obce zp es uje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování….“ Dále v § 53 odst. 4 stavebního 
zákona se uvádí: „Po izovatel p ezkoumá soulad návrhu územního plánu zejména…b) s cíly a úkoly územního 
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na 
ochranu nezastav ného území.“. Všemi citovanými ustanoveními stavebního zákona je sledována ochrana 
nezastav ného území (bez ohledu na vlastnictví konkrétních pozemk ). Sleduje se hospodárné a ú elné využívání 
území v souladu se stanovenými cíly a úkoly územního plánování. 
Rozsah zastavitelných ploch navržených v územním plánu odpovídá požadavk m zadání, v n mž je mj. uvedeno, že v 
rámci urbanistické koncepce budou zastavitelné plochy ešeny tak, aby sídlo vhodn  zahuš ovaly a minimalizovaly 
tím zábor krajiny. Dále dle zadání je pot eba p i návrhu zastavitelných ploch pro bydlení vycházet z reálné 
demografické projekce vývoje po tu obyvatel a pot eb obyvatel m sta. Jedním s požadavk  na rozvoj území m sta pak 
pat í i vymezit nezastavitelné území s ohledem na ochranu krajiny a p írody, zachování a dopln ní prvk  ÚSES, 
plochy zem d lské intenzivní i extenzivní výroby. Pokud bude pro nezem d lské využití zabírána zem d lská p da 
mimo sou asn  zastav né území obce, respektovat územní organizaci zem d lské výroby, nenarušit sí  zem d lských 
komunikací, zachovat funk nost meliorací a odnímat jen nejnutn jší plochy. 
V rámci spole ného projednání návrhu ÚP Hlu ína vydal Krajský ú ad Moravskoslezského kraje, odbor životního 
prost edí a zem d lství (dále jen „krajský ú ad“) koordinované stanovisko, ve kterém mj. vyslovil námitky a nesouhlas 
k mnoha zám r m navrhovaným na zem d lské p d  náležící zem d lskému p dnímu fondu i požadoval omezení 
zám ru ásti vymezeného zastav ného území. Následovalo individuální jednání za ú asti po izovatele, ur eného 
zastupitele a krajského ú adu jako správního orgánu z hlediska ochrany zem d lského p dního fondu. Na tomto 
jednání byly dohodnuty úpravy jednotlivých sporných ploch. Tyto úpravy pak krajský ú ad následn  ve svém 
navazujícím stanovisku odsouhlasil. Úpravy tkv ly v tom, že bylo pot eba rozsah návrhových ploch bud zmenšit i 
úpln  tyto plochy vyjmout z dalšího projednání. Z tohoto d vodu nelze vyhov t podateli i dalším podatel m jakožto 
dalším vlastník m sousedních pozemk  v této lokalit , nebo  nelze na jednu stranu v rámci jednání s dot eným 
orgánem ubírat rozsah zastavitelných ploch a na druhou stranu rozši ovat návrhové plochy o další rozsáhlé zám ry. 
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Území v dané lokalit  p edstavuje klasickou rozvoln nou krajinu, ve které je nežádoucí vymezovat souvislé plochy 
pro výstavbu. K pozemku (resp. i dalším pozemk m zde navrhovaným ke zm n  využití) není zajišt na návaznost na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu z nedaleké zástavby. 
Územní plán navrhuje v jiných ástech Hlu ína dostatek zastavitelných ploch, kde jsou vhodn jší podmínky pro 
výstavbu. Jen samotné vlastnictví pozemku nezakládá jeho vlastníku právo na jeho zastavitelnost. 
K dot enému pozemku je také pot eba podotknout, že do jeho ásti zasahuje bezpe nostní pásmo vysokotlakého 
(VTL) plynovodu DN 500. Bezpe nostní pásma v obecné rovin  jsou ur ena k zamezení nebo zmírn ní ú ink  
p ípadných havárií plynových za ízení a k ochran  života, zdraví, bezpe nosti a majetku osob. Bezpe nostní pásmo 
vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umíst ní stavby, nebo dnem nabytí právní moci územního 
souhlasu s umíst ním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z t chto doklad , potom dnem 
uvedení plynového za ízení do provozu. Bezpe nostním pásmem se rozumí souvislý prostor vymezený svislými 
rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od p dorysu plynového za ízení m eno kolmo na jeho obrys. Toto 
bezpe nostní pásmo navrhovaného VTL plynovodu DN 500 sice v jiných ástech zasahuje i do zastavitelného území 
m sta, ale pokud to technické a bezpe nostní podmínky umož ují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpe nosti 
nebo zdraví osob, lze v bezpe nostním pásmu realizovat ve ejn  prosp šnou stavbu, pokud stavebník prokáže 
nezbytnost jejího umíst ní v bezpe nostním pásmu, jen na základ  podmínek stanovených fyzickou nebo právnickou 
osobou, která odpovídá za provoz p íslušného plynového za ízení, nebo umístit stavbu, neuvedenou výše, pouze po 
p edchozím písemném souhlasu fyzické nebo právnické osoby, která odpovídá za provoz p íslušného plynového 
za ízení. 
Uvedený pozemek se z ásti rovn ž nachází ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa - viz ustanovení zákona . 289/1995 
Sb., o lesích. V této ásti pozemku je další využití podmín no nezbytným souhlasem p íslušného orgánu státní správy 
les , v daném p ípad  M stského ú adu Hlu ín, který m že sv j souhlas vázat na spln ní podmínek. 
Pro zachování prostupnosti krajiny se územním plánem stanovuje zásada nep ipoušt t umís ování nových staveb v 
místech terénních úžlabí, remízek a stálých i ob asných vodote í, v . míst jejich k ížení s pozemními komunikacemi. 
V uvedených místech bude zachován pás nezastav ného území o min. ší i 50 m.  
Požaduje se tedy zapracovat pozemek do nyní nezastav ného území v blízkosti pozemk  ur ených k pln ní funkcí 
lesa, bezpe nostního pásma VTL plynovodu, v rozporu se zásadou prostupnosti krajiny,  rozporu se schváleným 
zadáním, návrhem nového ÚP a stavebním zákonem. K p ihlédnutí k výše uvedeným argument m je proto tato 
p ipomínka vyhodnocena tak, že se zamítá.  
 
Stanoviska dot eného orgánu k p ipomínce (ozn. pod . 48): 
- nebyla ve stanovené lh t  uplatn na 
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P ipomínka (ozna ena pod . 49),  
kterou podalo Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava, zn.: 09180/9231/0.613/2013, podáním ze dne 
1.7.2013: 

Text p ipomínky: 
„Z hlediska správce povodí (§ 54 zák. 254/2001 Sb. o vodách v platném zn ní) a správce uvedených vodních tok  a z hlediska 
Plánu hlavních povodí R a Plánu oblasti povodí Odry (POP Odry) máme k návrhu ÚP Hlu ín následující požadavky a 
p ipomínky:  
• V grafické i textové ásti požadujeme opravit informace, týkající Hlu ínského jezera. Dle našich informací je zde navrženo 
opevn ní b eh , nikoliv stavba protipovod ových hrází. 
• Upozor ujeme, že rozhodnutím M Ú Hlu ín j.2005/ŽPaKS-Gr/1920/03 ze dne 25.9.2003 a jeho opravou j. HLUC-
4777/2011/0ŽPaKS/CH ze dne 2.2.2011 se m ní rozsah území pro ochranné pásmo II. stupn  vodního zdroje „Hlu ín – Rovniny“. 
Jedná se o zmenšení území oproti p vodnímu, které bylo stanoveno rozhodnutím M Ú Hlu ín j. voda 1783/83/235-Hol. ze dne 
14.9.1983. Na tomto území jsou v ÚP navrženy 3 zastavitelné plochy - smíšené obytn  vesnické (Z 1.54, Z 1.55 a Z 1.56). Dle § 30 
zák. . 254/2001 Sb. o vodách v platném zn ní na izuje vodoprávní ú ad na území stanoveného ochranného pásma vodního zdroje 
II. stupn  omezení inností poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, jejichž 
rozsah je vymezen v opat ení obecné povahy o stanovení nebo zm n  ochranného pásma. Vhodnost zástavby musí posoudit 
vodoprávní ú ad. 
V kapitole „3.2.6) Limity využití území vyplývající z právních p edpis  a správních rozhodnutí“ požadujeme opravit chybný název 
významného vodního toku - nejedná se o Lu inu, nýbrž o Opavu.“ 
 
Vyhodnocení p ipomínky: 
P ipomínce se vyhovuje.  
Od vodn ní: 
Upraveno dle p edloženého požadavku. 
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Stanoviska dot ených orgán  k p ipomínce (ozn. pod . 49): 
- nebyla ve stanovené lh t  uplatn na 

 

P ipomínka (ozna ena pod . 50),  
kterou podali Josef Novák a Emílie Nováková, Píse ná 1963/2, 748 01 Hlu ín, .j. -, podáním ze dne 4.7.2013: 

Text p ipomínky: 
„Dne 1.7.2013 jsme u Vás p i prohlížení návrhu územního plánu m sta našli chyby,které by nás mohli v budoucnosti v užívání 
našeho domu,zahrady a cesty vážn  ohrozit. Pozemek p. .1113/12 je naší zahradou a pozemky p. . 1113/11 a 1113/10 jsou rovn ž 
v soukromém vlastnictví našich soused . Pozemek p. . 1113/8 je cesta k našemu domu a ke všem pozemk m na této stran  - našich 
soused . Slíbil jste nám, že tyto chyby dáte opravit a naše rodina se rozhodla toto ústní jednání podpo it písemnou žádostí o 
nápravu. Rovn ž Vás prosíme o podrobné vysv tlení rozdíl  ve starém a novém ozna ení a pro  ta navrhovaná zm na na S.M.- k 
jakému druhu zástavby a komu to má sloužit. D kujeme za kladné vy ízení.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnocení p ipomínky: 
P ipomínce se vyhovuje.  
Od vodn ní: 
V grafické ásti upraveno dle p edloženého požadavku. Podaná p ipomínka se týká dle podání chyb v zazna ení 
pozemk  parc. . 1113/12, 1113/11 a 1113/10 v k.ú. Hlu ín v p ipravovaném novém územním plánu Hlu ína. 
V grafické ásti Návrhu tohoto územního plánu jsou uvedené pozemky zazna eny v ploše návrhové smíšené obytné – 
m stské (ozn. SM). Uvedené pozemky, vzhledem k tomu, že jsou sou ástí oploceného již zastav ného území a tvo í 
jeden funk ní uzav ený celek, budou opraveny na plochu stávající zastav nou (stabilizovanou).  
V sou asném územním plánu m sta jsou uvedené pozemky sou ástí území individuálního bydlení m stského 
charakteru (U-BIM). Jedná se o území bydlení nízkopodlažní formy zástavby m stského charakteru, za ízení 
ob anského vybavení odpovídající významem danému místu. Je vhodné zde umis ovat mj. rodinné domy, p evážn  1 - 2 
podlažní se st echami tvarovanými ve sklonech 35o a více, v od vodn ných p ípadech segmenty i jiné architektonické 
prvky. Velikost pozemk  v rozmezí 400 - 1 200 m2. 
P i srovnání podmínek pro využití této plochy podle stávajícího a nového územního plánu lze konstatovat, že možnost 
budoucího využití je identická. 
 
Stanoviska dot ených orgán  k p ipomínce (ozn. pod . 50): 

- nebyla ve stanovené lh t  uplatn na 
 

P ipomínka (ozna ena pod . 51),  
kterou podala Ing. Šárka Sladká, Ukrajinská 1484/48, 708 00 Ostrava - Poruba, .j. -, podáním ze dne 4.7.2013 (s 
razítkem podatelny 3.7.2013): 

Text p ipomínky: 
„Dne 30.7.2012 byla na m stský ú ad Hlu ín zaslaná žádost o zm nu využití území v územním plánu. Jedná se o zm nu využití 
pozemku parc. . 3531/1 a 3531/2 v k. ú. Hlu ín, z území zem d lské p dy na území individuálního bydlení vesnického charakteru. 
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Jelikož žádost nebyla zapracována do návrhu územního plánu, a nebylo na ni nijak reagováno. Zasílám p ipomínku k 
nezapracování žádosti.  
Vlastníci pozemku výše uvedených parcel jsou s podílem 6/112 Retek Adolf, Retek Gerhard, Retek Jind ich, Retek Richard, 
Retková Hermína a Tkacziková Kristina a s v tšinovým podílem 76/112 Sladká Šárka. Výše uvedení Retkovi a Tkacziková Kristina 
jsou již mrtví (um ely za války). Jelikož úmrtní list byl sehnán pouze od Tkaczikové Kristýny a Adolfa Retka, zbylí vlastníci 
pozemku byli soudem uznáni za mrtvé (viz. p íloha) a nyní se s jejích potomku a potomky Tkaczikové Kristýny a Adolfa Retka vede 
d dické ízení. Po ukon ení d dických ízení by vlastníkem výše uvedených pozemku, byla pouze paní Šárka Sladká.  
Jelikož p ístup na pozemky parc. . 3531/1 a 3531/2 je zajišt n p es pozemky parc. . 3541/14, 3533/1 a 3533/2 pomocí v cných 
b emen cesty (viz. mapa . 1 a výpis z KN -v cná b emena). A podle map zasí ováni obce Bobrovníky je navrženo nové vedení 
vodovodu a vedení NN na pozemcích parc. . 3541/14, 3541/11,3541/12,3541/13 atd. v t sné blízkosti pozemk  parc. . 3531/1 a 
3531/2. Jelikož se zamýšlí zastav ní pozemk  parc. . 3532, 3524/6, 3524/1 a 3540/7 p edpokládá se vybudování t chto vedení, na 
které by bylo možno se p ipojit. V p ípad  nezrealizování výstavby tohoto vedení, je možno se napojit pomocí vodovodní p ípojky 
na ve ejný vodovod ON 300 (vzdálené cca 74 m). A v p ípad  elektro p ípojky na vedení NN vzdálené cca 138 m. (viz mapy . 2 a 
3).  
V jednání je také odkup pozemku parc. . 3541/14 ve vlastnictví paní Skalkové, ímž by se usnadnilo p ipojení k ve ejným sítím 
(vodovod, vedení NN).  
Jelikož pozemky jsou p ístupné z hlavní komunikace (ul. Malánky) a napojení na sít  je také ešitelní, žádám tedy o znovu 
projednání a zapracování žádosti do navrhovaného územního plánu.  
Zm nu využití území žádám z d vodu výstavby rodinného domu v období do 5 let.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnocení p ipomínky: 
P ipomínce se nevyhovuje.  
Od vodn ní: 
Návrh územního plánu byl zpracován v souladu se zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu 
(dále jen „stavební zákon“), kde je v § 18 (cíle územního plánování) odst. 4 uvedeno, že „územní plánování … chrání 
krajinu jako podstatnou složku životního prost edí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to ur uje 
podmínky pro hospodárné využívání zastav ného území a zajiš uje ochran  nezastav ného území a nezastavitelných 
pozemk . Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastav ného území.“. 
Dále je v § 43 stavebního zákona (obsah a ú el územního plánu) odst. 3 uvedeno, že „Územní plán v souvislostech a 
podrobnostech území obce zp es uje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování….“ Dále v § 53 odst. 4 stavebního 
zákona se uvádí: „Po izovatel p ezkoumá soulad návrhu územního plánu zejména…b) s cíly a úkoly územního 
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na 
ochranu nezastav ného území.“. Všemi citovanými ustanoveními stavebního zákona je sledována ochrana 
nezastav ného území (bez ohledu na vlastnictví konkrétních pozemk ). Sleduje se hospodárné a ú elné využívání 
území v souladu se stanovenými cíly a úkoly územního plánování. 
Rozsah zastavitelných ploch navržených v územním plánu odpovídá požadavk m zadání, v n mž je mj. uvedeno, že v 
rámci urbanistické koncepce budou zastavitelné plochy ešeny tak, aby sídlo vhodn  zahuš ovaly a minimalizovaly 
tím zábor krajiny. Dále dle zadání je pot eba p i návrhu zastavitelných ploch pro bydlení vycházet z reálné 
demografické projekce vývoje po tu obyvatel a pot eb obyvatel m sta. Jedním s požadavk  na rozvoj území m sta pak 
pat í i vymezit nezastavitelné území s ohledem na ochranu krajiny a p írody, zachování a dopln ní prvk  ÚSES, 
plochy zem d lské intenzivní i extenzivní výroby. Pokud bude pro nezem d lské využití zabírána zem d lská p da 
mimo sou asn  zastav né území obce, respektovat územní organizaci zem d lské výroby, nenarušit sí  zem d lských 
komunikací, zachovat funk nost meliorací a odnímat jen nejnutn jší plochy. 
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V rámci spole ného projednání návrhu ÚP Hlu ína vydal Krajský ú ad Moravskoslezského kraje, odbor životního 
prost edí a zem d lství (dále jen „krajský ú ad“) koordinované stanovisko, ve kterém mj. vyslovil námitky a nesouhlas 
k mnoha zám r m navrhovaným na zem d lské p d  náležící zem d lskému p dnímu fondu i požadoval omezení 
zám ru ásti vymezeného zastav ného území. Následovalo individuální jednání za ú asti po izovatele, ur eného 
zastupitele a krajského ú adu jako správního orgánu z hlediska ochrany zem d lského p dního fondu. Na tomto 
jednání byly dohodnuty úpravy jednotlivých sporných ploch. Tyto úpravy pak krajský ú ad následn  ve svém 
navazujícím stanovisku odsouhlasil. Úpravy tkv ly v tom, že bylo pot eba rozsah návrhových ploch bud zmenšit i 
úpln  tyto plochy vyjmout z dalšího projednání. Z tohoto d vodu nelze vyhov t podateli i dalším podatel m jakožto 
dalším vlastník m sousedních pozemk  v této lokalit , nebo  nelze na jednu stranu v rámci jednání s dot eným 
orgánem ubírat rozsah zastavitelných ploch a na druhou stranu rozši ovat návrhové plochy o další rozsáhlé zám ry. 
Území v dané lokalit  p edstavuje klasickou rozvoln nou krajinu, ve které je nežádoucí vymezovat souvislé plochy 
pro výstavbu. K pozemku (resp. i dalším pozemk m zde navrhovaným ke zm n  využití) není zajišt na návaznost na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu z nedaleké zástavby. 
Územní plán navrhuje v jiných ástech Hlu ína dostatek zastavitelných ploch, kde jsou vhodn jší podmínky pro 
výstavbu. Jen samotné vlastnictví pozemku nezakládá jeho vlastníku právo na jeho zastavitelnost. 
K p ihlédnutí k výše uvedeným argument m je proto tato p ipomínka vyhodnocena tak, že se jí nevyhovuje. 
 
Stanoviska dot ených orgán  k p ipomínce (ozn. pod . 51): 

- nebyla ve stanovené lh t  uplatn na 
 

P ipomínka (ozna ena pod . 52), 
kterou podal Ing. Eduard Skaba, Jaselská 740/8, 748 01 Hlu ín, .j. -, podáním ze dne 3.7.2013 (s razítkem 
podatelny 4.7.2013): 

Text p ipomínky: 
„Podávám p ipomínku k návrhu územního plánu m sta Hlu ína v prostoru starých Rovnin, plocha SV, lokalita US 4, resp. Z 1.58. 
Žádám Vás, aby bylo území zpracováno dle p ílohy . 1 tohoto dopisu a nebyl tím zásadním zp sobem znehodnocen pozemek v 
mém vlastnictví. Nevidím totiž d vod, pro  by m lo k takovému stavu dojít. Zarovnáním území zastaveného plochou SV, s 
pozemkem parc. . 3376 v k.ú. Hlu ín a s hranou lesního pozemku parc. . 3252 v k.ú. Hlu ín by došlo k definitivnímu zcelení a 
plnohodnotnému využití dané lokality. 
Pozemek parc. . 3240/1 v k.ú. Hlu ín v mém vlastnictví v etn  sousedních pozemk  je v ideální poloze mírn  svažitého terénu 
situovaného jihozápadním sm rem.  
V p ípad , že jediným argumentem pro neza azení ásti pozemku do SV by m l být pom r záboru pozemku pro výstavbu RD k 
pom ru ploch orné p dy, který je v rozporu s parametry danými MSK pro m sto Hlu ín, pak a  je tedy z tohoto územního plánu 
plocha Z 1.58 p evedena do výhledových ploch celá a možnost zastavení bude v budoucnu.  
Jist  se shodneme, že pro tak rozsáhlou lokalitu bude pot eba vypracovat d kladnou studii v etn  veškerých dopravních napojení, 
vedení inženýrských sítí a ta by m j pozemek, který je sou asn  mimo území SV, totáln  znehodnotila.“ 
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Vyhodnocení p ipomínky: 
Uvedené p ipomínce se vyhovuje áste n .  
Od vodn ní: 
Pozemky budou za azeny do ploch územní rezervy v etn  stanovení možného budoucího využití (plochy s rozdílným 
zp sobem využití) v etn  podmínek pro jeho prov ení (prov ení možnosti realizace ve ejné dopravní a technické 
infrastruktury a pot ebnosti a ú elnosti vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v rámci plochy SV - 
smíšené obytné vesnické). 
 
Stanoviska dot ených orgán  k p ipomínce (ozn. pod . 52): 

- nebyla ve stanovené lh t  uplatn na 
 
 
 
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 
11/2013 


