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Rozhodnutí o námitkách podaných p i ve ejném projednání návrhu ÚP Hlu ína a jejich 
od vodn ní: 
 
B hem ve ejného projednávání návrhu územního plánu Hlu ína byla uplatn na tato podání, která byla 
vyhodnocena v souladu s platnou legislativou a ustálenou judikaturou Nejvyššího správního soudu 
jako námitky:  
 

 
Námitka (ozn. pod . 1), 
kterou podal Libor Weiss, Jandova 37/66, 748 01 Hlu ín, písemn  dne 24.2.2014 dopisem ze dne 
13.2.2014 (vedeno pod .j. HLUC-07551/2014/OÚPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání .1), 
doru eno v ádném termínu: 
 
Text námitky: 
„Žádám o zm nu využití pozemku parc. . 399/2 v k.ú. Darkovi ky na plochu pro výstavbu R.D.“ 
 
Letecký snímek lokality:   Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje.  

Od vodn ní: 
Uvedený pozemek bude za azen do návrhové plochy SV – smíšené obytné vesnické. 
Dle návrhu územního plánu Hlu ína byl uvedený pozemek navržen do plochy ve ejných prostranství 
s p evahou zpevn ných ploch (ve ejná zele ) (ozn. PZ). Vzhledem k tomu, že je pozemek obklopen 
stávajícími i nov  navrhovanými plochami smíšenými vesnickými obytnými (ozn. SV), by tvo ilo 
navrhované využití „proluku“ mezi ostatní okolní zástavbou.  Uvedený rozsah pot ebné zelen  bude 
navržen v ploše sportu a rekreace - h išt  Darkovi ky v rozsahu dle dohodnutého zákresu. Rovn ž 
plochu smíšenou obytnou vesnickou (ozn. SV) lze p ípustn  využít pro realizaci zelen  na ve ejných 
prostranstvích v etn  mobiliá e a d tských h iš  i jako ve ejného prostranství v etn  ploch pro sport 
a rekreaci. Úprava je rovn ž v souladu se schváleným zadáním nového územního plánu Hlu ína, kde 
v kapitole C) POŽADAVKY NA ROZVOJ M STA je uveden požadavek prov it vhodné plochy pro 
individuální bytovou výstavbu. 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému se námitce vyhovuje. Tzn. uvedený pozemek bude za azen do 
návrhové plochy SV – smíšené obytné vesnické. 
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Námitka (ozn. pod . 2), 
kterou podala Martina Chobotová, Za Humny 42/7, 748 01 Hlu ín, písemn  dne 26.2.2014 dopisem 
ze dne 26.2.2014 (vedeno pod .j. HLUC-07881/2014/OÚPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání .2) 
doru eno v ádném termínu: 
 

Text námitky: 
„Žádám o za azení pozemku parc. . 1915 v k.ú. Hlu ín do plochy pro výstavbu rodinných domk .“ 
 

Letecký snímek lokality:           Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

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 pak 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. ... v odst. 5 se výslovn  
uvádí: “Sou ástí od vodn ní územního plánu zpracovaného po izovatelem je … d)vyhodnocení 
ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby zastavitelných ploch.“ Všemi citovanými 
ustanoveními stavebního zákona je sledována d sledná 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. 
Uvedený pozemek rovn ž v sou asné dob  nelze napojit na stávající dopravní infrastrukturu. Je 
zp ístupn n stávající místní komunikací o ší ce cca 2,5 – 3,5m o délce cca 80 m a nezpevn nou polní 
cestou o délce cca 65m, což neodpovídá ust. § 20 odst. 4 vyhlášky . 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve kterém je uvedeno, že: „Stavební pozemek [§ 2 odst. 1 písm. b) 
stavebního zákona] se vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným 
a prostorovým uspo ádáním a základovými pom ry, umož oval umíst ní, realizaci a užívání stavby 
pro navrhovaný ú el a aby byl dopravn  napojen na kapacitn  vyhovující ve ejn  p ístupnou pozemní 
komunikaci.“ Pozemek není tedy po stávající komunikaci dopravn  dostupný, nelze zajistit jeho 
technickou údržbu, svoz komunálního odpadu, nebo p ístup nap . v p ípad  požáru. Stávající dopravní 
p ístup, který nelze rozší it vzhledem k realizovaným oplocením po obou stranách komunikace, 
neodpovídá ust. § 22 odst. 2 vyhlášky .501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve 
kterém je uvedeno, že: „Nejmenší ší ka ve ejného prostranství, jehož sou ástí je pozemní komunikace 
zp ístup ující pozemek rodinného domu, je 8m. P i jednosm rném provozu lze tuto ší ku snížit až na 
6,5m.“ 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. Tzn. pozemek 
parc. . 1915 v k.ú. Hlu ín z stane sou ástí plochy zem d lských pozemk  (NZ). 
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Námitka (ozn. pod . 3), 
kterou podala 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, doru eno v ádném termínu: 

 
Text námitky: 
„Na základ  oznámení o ve ejném projednání návrhu územního plánu Hlu ín jako majetkový správce 
silnic I. t ídy a dálnic k projednávané ÚPD sd lujeme: 
Dle Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje je územím obce veden koridor D55 pro 
umíst ní ve ejn  prosp šné stavby - p eložka silnice I/56 Opava - Ludge ovice. Tento zám r je v 
ešeném území respektován. 

V územním plánu je nutné respektovat ochranná pásma silnic dle § 30 Zákona . 13/1997 Sb. 
Obecn  upozor ujeme, že veškeré návrhové plochy a jejich p ipojení k silni ní síti musí být vymezeny 
v souladu s vyhláškou . 501/2006 Sb., kterou se provádí Zákon . 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním ádu (stavební zákon), zejména § 20, a dle vyhlášky . 104/1997 Sb., zejména §§ 11 a 12, 
kterou se provádí Zákon . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Úpravy stávajících p ipojení, 
návrhy nových p ipojení k silnicím I. t ídy, úpravy stávajících k ižovatek na silnici I/56 a návrhy 
nových k ižovatek na silnici I/56 musí být projednány s SD R, Odborem p ípravy staveb Brno, Odd. 
technické p ípravy. 
K p edloženému návrhu územního plánu Hlu ín nemáme p ipomínky“ 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Bere se na v domí.  
 

Od vodn ní: 
Vzhledem k tomu, že podatel v námitce pouze uvádí, že: 

- dle Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje je územím obce veden koridor D55 pro 
umíst ní ve ejn  prosp šné stavby - p eložka silnice I/56 Opava - Ludge ovice. Tento zám r je 
v ešeném území respektován, 

- v územním plánu je nutné respektovat ochranná pásma silnic dle § 30 Zákona . 13/1997 Sb., 
- obecn  upozor ujeme, že veškeré návrhové plochy a jejich p ipojení k silni ní síti musí být 

vymezeny v souladu s vyhláškou . 501/2006 Sb., kterou se provádí Zákon . 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), zejména § 20, a dle vyhlášky . 
104/1997 Sb., zejména §§ 11 a 12, kterou se provádí Zákon . 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích. Úpravy stávajících p ipojení, návrhy nových p ipojení k silnicím I. t ídy, 
úpravy stávajících k ižovatek na silnici I/56 a návrhy nových k ižovatek na silnici I/56 musí 
být projednány s SD R, Odborem p ípravy staveb Brno, Odd. technické p ípravy, 

a tyto jsou v ešeném území respektovány, a kone n , že k p edloženému návrhu nemá p ipomínky, 
bere se tato námitka pouze na v domí. 
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Námitka (ozn. pod . 4), 
kterou podal Petr Bedrunka, Rovniny 521/81, 748 01 Hlu ín, písemn  dne 10.3.2014 dopisem ze 
dne 10.3.2014 (vedeno pod .j. HLUC-09774/2014/OÚPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání .4) 
doru eno v ádném termínu: 
 
Text námitky: 
„Požaduji pozemek parc. . 2730 v k.ú. Hlu ín zahrnout do zóny zahrad.“ 
 
Dopln ní námitky emailovou poštou ze dne 30.10.20114 (doru eno v 9:41hod), kterou zaslala manželka Petra 
Bedrunky, paní Gabriela Bedrunková [Gabriela.Bedrunkova@rwe.cz]: 
„… Jedná se o parcelu . 2730 k.ú. Hlu ín. V rámci nového územního plánu m sta jsem žádali o 

zanesení této parcely do zóny pro výstavbu zahradní chatky.“ 

 

Letecký snímek lokality:   Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

Od vodn ní: 
Požadavek na zahrnutí pozemk  do zóny zahrad (po dalším up esn ní požadavku žadatelem 
emailovou poštou doru ené dne 30. 10. 2014 v 9:41hod je patrné, že se zde zamýšlí výstavba zahradní 
chatky) v tomto p ípad  znamená za adit uvedený pozemek do plochy rekreace – individuální – 
zahrádká ské osady (RZ), kde by bylo možno plánovaný zám r v budoucnu uskute nit. 
Uvedenému požadavku a celé námitce však nelze vyhov t a do p ipravovaného návrhu územního 
plánu nebude moct zapracovat, protože se jedná za azení nové zastavitelné plochy pro možnost 
umíst ní staveb pro individuální rekreaci, ímž by vznikl rozpor s územn  plánovací dokumentací 
vydanou krajem, kdy dle této dokumentace není možné na území m sta Hlu ína jednak vymezovat 
nové lokality ur ené pro stavby k rodinné rekreaci, ale ani zahuš ovat zástavbu ve stávajících 
lokalitách novými objekty rodinné rekreace. 
Území m sta Hlu ína se dle Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR 
MSK“), které vydalo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 16. zasedání dne 22. 12. 2010 
usnesením . 16/1426, a které nabyly ú innosti dne 4. 2. 2011, nachází v rozvojové oblasti „OB2 
Ostrava“ ( l. 19) a v krajinném typu krajina zem d lská harmonická ( l. 96) a krajina s vysokým 
podílem povrchových vod ( l. 97). V ZÚR MSK jsou stanoveny následující požadavky na využití 
území: 

l. 19: „Nep ipustit rozši ování stávajících a vznik nových lokalit ur ených pro stavby k rodinné 

rekreaci. P ír stek kapacit rodinné rekreace realizovat výhradn  p em nou objekt  p vodní 

zástavby na rekrea ní chalupy.“ 

l. 96 a 97: „Nep ipustit rozši ování stávajících a vznik nových lokalit ur ených pro stavby 

k rodinné rekreaci ani zahuš ování zástavby ve stávajících lokalitách.“ 

 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. Tzn. pozemek 
parc. . 2730 v k.ú. Hlu ín z stane sou ástí plochy zem d lských pozemk  (NZ). 
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Námitka (ozn. pod . 5), 
kterou podal Tomáš Hájovský, Jasénky 190/5, 748 01 Hlu ín, písemn  dne 10.3.2014 dopisem ze 
dne 10.3.2014 (vedeno pod .j. HLUC-09783/2014/OÚPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání .5) 
doru eno v ádném termínu: 
 
Text námitky: 
„Na pozemku 3800 k.ú. Hlu ín požaduji zm nit využití na možnost výstavby RD.“ 

 

Letecký snímek lokality:             Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 
erven  - požadavek, 

 žlut  - navrhovaná úprava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje áste n .  

Od vodn ní: 
Dle návrhu územního plánu Hlu ína byl uvedený pozemek navržen do plochy zelen  p írodního 
charakteru (ozn. ZP). Vzhledem k tomu, že je pozemek z východní strany obklopen stávajícími i 
nov  navrhovanými plochami smíšenými vesnickými obytnými (ozn. SV), ze západní strany plochou 
rekreace hromadné (ozn. RH), tvo ilo by navrhované využití „proluku“ mezi ostatní okolní zástavbou. 
Uvedený rozsah pot ebné zelen  je zajišt n stávající zelení v této lokalit  a p ípadnou novou 
výsadbou, které územní plán nebrání. Rovn ž plochu výroby a skladování – drobná výroba a výrobní 
služby (VD) lze p ípustn  využít pro realizaci zelen . 
Úprava je rovn ž v souladu se schváleným zadáním nového územního plánu Hlu ína, kde v kapitole 
C) POŽADAVKY NA ROZVOJ M STA je uveden požadavek prov it vhodné plochy pro 
individuální bytovou výstavbu. 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se jí áste n  vyhovuje. 
Bude zapracována pouze ást požadovaného pozemku (viz. žlut  na leteckém snímku), rozsah plochy 
bude upraven dle sousední stabilizované plochy výroby a skladování – drobná výroba a výrobní služby 
(VD). Rovn ž navrhovaná plocha bude za azena do návrhové plochy výroby a skladování – drobná 
výroba a výrobní služby (VD). V této ploše je možné mj. realizovat bydlení individuální (rodinné 
domy) v návaznosti na provozování drobné a emeslné výroby apod. 
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Námitka (ozn. pod . 6), 
kterou podal KBW Hlu ín spol. s r.o., Za Humny 345/3a, 74801 Hlu ín, písemn  dne 13.3.2014 
(vedeno pod .j. HLUC-10415/2014/OÚPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání .6) doru eno v ádném 
termínu: 
 
Text námitky: 
„Jako vlastníci pozemku parc. . 1021/2 k.ú. Darkovi ky, který je zapsán na LV . 588 pro obec 
Hlu ín a katastrální území Darkovi ky nesouhlasíme se za azením výše uvedeného pozemku do plochy 
NZ - ZEM D LSKÉ POZEMKY.  
Požadujeme výše uvedený pozemek za adit do plochy SV - SMÍŠENÉ VESNICKÉ OBYTNÉ, jelikož 
máme zájem realizovat na tomto pozemku výstavbu rodinných dom .  
Nová výstavba by p ímo navazovala na stávající zástavbu rodinnými domy a byla by p ístupná ze 
stávající komunikace na pozemku parc. . 1151/2 k.ú. Darkovi ky v etn  napojení na technickou 
infrastrukturu. 
V p ípad , že by byl ur en pro zástavbu i sousední pozemek parc. . 1021/3 k.ú. Darkovi ky, pak by 
p ístup byl zajišt n i ze státní silnice Darkovi ky - V esina.“ 
 
Letecký snímek lokality:    Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

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 pak 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. ... v odst. 5 se výslovn  
uvádí: “Sou ástí od vodn ní územního plánu zpracovaného po izovatelem je … d)vyhodnocení 
ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby zastavitelných ploch.“ Všemi citovanými 
ustanoveními stavebního zákona je sledována d sledná 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. 
Navrhované ešení je v rozporu se zásadami ochrany zem d lského p dního fondu (ust. § 4 zákona . 
334/1992 Sb., o ochran  zem d lského p dního fondu, ve zn ní pozd jších p edpis ). Dle tohoto 
ustanovení je pro nezem d lské ú ely je nutno použít p edevším nezem d lskou p du, zejména 
nezastav né a nedostate n  využité pozemky v zastav ném území nebo na nezastav ných plochách 
stavebních pozemk  staveb mimo toto území, stavební proluky a plochy získané zbo ením p ežilých 



P íloha . 6 opat ení obecné povahy ÚP Hlu ína 

6-2 
 

budov a za ízení. Musí-li však v nezbytných p ípadech dojít k odn tí zem d lského p dního fondu, 
nutno zejména 
a) co nejmén  narušovat organizaci zem d lského p dního fondu, hydrologické a odtokové pom ry v 
území a sí  zem d lských ú elových komunikací, 
b) odnímat jen nejnutn jší plochu zem d lského p dního fondu, 
Pozemek parc. . 1021/2 k.ú. Darkovi ky se nachází v I. a II.t íd  ochrany zem d lského p dního 
fondu, jedná se o nejkvalitn jší t ídu ochrany zem d lského p dního fondu. To znamená, že k odn tí 
p dy ze zem d lského p dního fondu pro nezem d lské ú ely v I. a II. t íd  ochrany lze ve zcela 
výjime ných p ípadech. V p ípad  umíst ní rodinných dom  v I. a II. t íd  ochrany zem d lského 
p dního fondu zpracovatel Územního plánu postupoval v souladu s ust. § 5 odst. 1 zákona . 334/1992 
Sb., o ochran  zem d lského p dního fondu, ve zn ní pozd jších p edpis , tzn. „Aby ochrana 
zem d lského p dního fondu byla p i územn  plánovací innosti provád né podle zvláštních p edpis  
zajišt na, jsou po izovatelé a projektanti územn  plánovací dokumentace a územn  plánovacích 
podklad  povinni ídit se zásadami této ochrany (§ 4), navrhnout a zd vodnit takové ešení, které je z 
hlediska ochrany zem d lského p dního fondu a ostatních zákonem chrán ných obecných zájm  
nejvýhodn jší. P itom musí vyhodnotit p edpokládané d sledky navrhovaného ešení na zem d lský 
p dní fond, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným ešením“. 
Dále po izovatel vycházel z l. II metodického pokynu odboru ochrany lesa a p dy ministerstva 
životního prost edí eské republiky ze dne 1.10.1996 .j. OOLP/1067/96 k odnímání p dy ze 
zem d lského p dního fondu podle zákona NR . 334/1992 SB., o ochran  zem d lského p dního 
fondu, ve zn ní zákona NR . 10/1993 Sb. 
Pozemek parc. . 1021/2 k.ú. Darkovi ky je sou ástí rozsáhlejší plochy zem d lské p dy za azené do 
I. a II. t ídy ochrany, která je dle metodického pokynu Ministerstva životního prost edí vysoce 
chrán ná, její odn tí je pouze výjime né, a to p evážn  na zám ry související s obnovou ekologické 
stability krajiny, p ípadn  pro liniové stavby zásadního významu, nebo podmíne né. 
V dané lokalit  se nachází dostatek pozemk  v plochách zp sobu využití pro výstavbu rodinných 
dom . 
Z urbanistického hlediska není rozší ení zastavitelné plochy vhodné, nebo  uvedený pozemek nelze 
dostate n  napojit na stávající dopravní infrastrukturu. Je zp ístupn n stávající místní komunikací a 
áste n  i nezpevn nou polní cestou o ší ce cca 4 – 5m, což neodpovídá ust. § 20 odst. 4 vyhlášky . 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve kterém je uvedeno, že: „Stavební 
pozemek [§ 2 odst. 1 písm. b) stavebního zákona] se vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, 
zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspo ádáním a základovými pom ry, umož oval 
umíst ní, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný ú el a aby byl dopravn  napojen na kapacitn  
vyhovující ve ejn  p ístupnou pozemní komunikaci.“ Pozemek není tedy po stávajících komunikacích 
dopravn  dostupný, nelze zajistit jeho technickou údržbu, svoz komunálního odpadu, nebo p ístup 
nap . v p ípad  požáru. Stávající dopravní p ístup, který nelze rozší it vzhledem k realizovaným 
oplocením po obou stranách komunikace, neodpovídá ust. § 22 odst. 2 vyhlášky .501/2006 Sb. o 
obecných požadavcích na využívání území, ve kterém je uvedeno, že: „Nejmenší ší ka ve ejného 
prostranství, jehož sou ástí je pozemní komunikace zp ístup ující pozemek rodinného domu, je 8m. 
P i jednosm rném provozu lze tuto ší ku snížit až na 6,5m.“   
Využití této lokality je také omezeno existencí vedení vysokého nap tí (VN), jehož ochranné pásmo 
omezuje áste n  uvedené pozemky. 
Vlastník pozemku nemá právní nárok na stanovení takových podmínek rozvoje plochy zahrnující 
pozemky v jeho vlastnictví, které by pln  vyhovovaly jeho soukromoprávním zájm m. Stanovení 
zp sobu využití plochy zahrnující pozemky v jeho vlastnictví je zásahem do vlastnických práv ve 
smyslu ustanovení Evropské úmluvy o ochran  vlastnického práva a je zásahem úm rným 
soukromému vlastnickému právu majitele pozemku a ve ejnému zájmu ukotvenému ve zvláštních 
právních p edpisech, které chrání zejména životní prost edí, krajinný ráz a zachování ekologické 
stability území. 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. Tzn. pozemek 
parc. . 1021/2 k.ú. Darkovi ky z stane sou ástí plochy zem d lských pozemk  (NZ). 
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Námitka (ozn. pod . 7), 
kterou podal Bohumír Cyrus, Malánky 710/5, 748 01 Hlu ín, písemn  dne 17.3.2014 (vedeno pod 
.j. HLUC-10808/2014/OÚPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání .7) doru eno v ádném termínu: 

 

1. ást textu námitky: 
 „Žádám o za len ní pozemku 3479/1 v k.ú. Hlu ín k zástavb . Pozemek navazuje na okolní 
zástavbu.“ 
 

Letecký snímek lokality:             Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 
erven  - požadavek, žlut  - navrhovaná úprava 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje áste n . 

Od vodn ní: 
Dle návrhu územního plánu Hlu ína byl uvedený pozemek navržen do plochy zem d lských pozemk  
(ozn. NZ). Uvedený pozemek svým tvarem a umíst ním dopl uje urbanistickou koncepci a navazuje 
na stávající smíšenou obytnou zástavbu. 
Doporu ujeme vyhov t námitce za podmínky respektování územního systému ekologické stability, 
který danou lokalitou prochází – jedná se o lokální biokoridor spojující LBC L19 a L20. dále pak 
respektování ochranného pásma lesa, ochranného pásma VN a zajišt ní odpovídajícího p íjezdu 
k pozemku. 
Úprava je v souladu se schváleným zadáním nového územního plánu Hlu ína, kde v kapitole C) 
POŽADAVKY NA ROZVOJ M STA je uveden požadavek prov it vhodné plochy pro individuální 
bytovou výstavbu. 
Vyhov ním této námitce nedojde k výraznému rozší ení zastavitelných ploch pro bydlení (v tomto 
p ípad  jen o 0,26ha) a nezm ní tak výrazným zp sobem rozsah vymezených ploch pro bydlení 
v rodinných domech, které je možno realizovat v ploše smíšené vesnické (SV) ve výši 37,82ha. 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se jí áste n  vyhovuje. 
Do návrhové plochy SV – smíšené obytné vesnické bude zapracována pouze ást požadovaného 
pozemku (viz. žlut  na leteckém snímku), rozsah plochy bude upraven dle sousední stabilizované 
plochy SV – smíšené obytné vesnické. Ostatní ást pozemku z stane sou ástí plochy zem d lských 
pozemk  (NZ). 
 

2. ást textu námitky: 
„Sou asn  žádám o za len ní pozemku parc. . 3481/4 na výstavbu RD. V sou asné dob  je již 
pozemek oplocen a užíván jako zahrada u R.D.“ 
Letecký snímek lokality:    Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 
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Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se bere na v domí. 
 

Od vodn ní: 
V sou asn  platném územním plánu Hlu ína je uvedený pozemek sou ástí stabilizované zastav né 
plochy, kde lze realizovat výstavbu RD již nyní. Rovn ž v návrhu územního plánu Hlu ína je uvedený 
pozemek sou ástí zastav ného území m sta jako plocha zastav ná. 
Nenavrhuje se zde žádná úprava návrhu územního plánu, nebo  stávající návrh územního plánu již 
odpovídá požadavku uplatn nému v námitce (v návrhu nového územního plánu je uvedený pozemek 
za len n v souladu s požadavkem uplatn ným v námitce). 
Vzhledem k uvedenému lze tedy konstatovat, že námitka je za stávající situace v podstat  vyjád ením 
souhlasu s návrhem územního plánu a jako taková se „pouze“ bere na v domí.  
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Námitka (ozn. pod . 8), 
kterou podal Marek Jure ek, K Lom m 347/7, 748 01 Hlu ín, Bohumila Jure ková, Suchá 
239/13, 713 00 Ostrava - He manice, písemn  dne 19.3.2014 dopisem ze dne 18.3.2014 (vedeno pod 
.j. HLUC-11305/2014/OÚPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání .8) doru eno v ádném termínu: 

 
Text námitky: 
„nesouhlasím s nov  projednávaným územním plánem, a to z d vodu rozd lení pozemku 496/10 nov  

plánovanou cestou.“ 
 

Letecký snímek lokality:    Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje. 

Od vodn ní: 
Pozemek parc. . 496/10 v k.ú. Bobrovníky se z ásti nachází v ploše zem d lských pozemk  (NZ), 
z ásti v ploše územní rezervy (ozn. R 2) v etn  stanovení možného budoucího využití (plocha SV – 
smíšená obytná vesnická) a podmínek pro jeho prov ení (tzn. prov ení možnosti realizace ve ejné 
dopravní a technické infrastruktury a pot ebnosti a ú elnosti vymezení nových zastavitelných ploch 
pro bydlení v rámci smíšené obytné plochy), áste n  v návrhové ploše PV (plocha ve ejných 
prostranství s p evahou zpevn ných ploch) – tzn. problematický podatelem namítaný návrh plánované 
komunikace. Jižní ást uvedeného pozemku je sou ástí návrhové plochy SV – smíšené obytné. 
Dopravní ešení územního plánu je vedeno p edevším snahou o nalezené optimálního ešení dopravní 
obsluhy nejen stávajících, ale i navržených zastavitelných ploch. Vzhledem k tomu, že rozsah 
zastavitelné plochy Z 2.4 byl vymezen s ohledem na stávající limitní prvky v území (plynovod, 
ochranné pásmo lesa), byla koncepce dopravní obsluhy dot ené plochy ešena zp sobem uvedeným 
v grafické ásti, tedy obvodovou komunikací, obsluhující všechny dot ené pozemky s tím, že z její 
trasy bude v budoucnu obsluhována i zbývající územní rezerva. Jiná ešení, dostupná pro danou 
lokalitu, budou využívat p edevším stávajících ší kov  nevyhovujících komunikací a komunika ních 
prostup , což povede k omezení dopravní obslužnosti a zp ístupn ní pozemk . Ú elem územního 
plánu však není p esné vymezení tras obslužných komunikací a s p ihlédnutím k tomu, že zastavitelná 
plocha Z2.4 je podmín na zpracováním územní studie, je možno podrobn jší dopravní ešení 
nep edjímat. 
Vzhledem k p ehodnocení situace v uvedené lokalit  je navrženo v tší ást plochy s ozna ením Z 2.4 
(rozsah viz snímek) spolu s navazující sousední plochou PV (plocha ve ejných prostranství s p evahou 
zpevn ných ploch), tzn. s plánovanou komunikací, p evést do plochy územní rezervy (p i adit k ploše 
s ozn. R 2) v etn  stanovení možného budoucího využití (plocha SV – smíšená obytná vesnická) a 
podmínek pro jeho prov ení (tzn. prov ení možnosti realizace ve ejné dopravní a technické 
infrastruktury a pot ebnosti a ú elnosti vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v rámci 
smíšené obytné plochy). 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se jí vyhovuje. Tzn. ást 
pozemku parc. . 496/10 v k.ú. Bobrovníky dot ená navrhovanou komunikací (plocha PV) bude spolu 

p evedení ásti 
plochy Z 2.4 
z návrhových ploch 
do plochy územní 
rezervy (R2) 
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s jižní ástí pozemku (dosud návrhová plocha SV) p evedena do plochy územní rezervy (ozn. R2) a 
tudíž nebude dot ena navrhovanou plochou ve ejného prostranství s p evahou zpevn ných ploch (PV) 
a plánovanou komunikací. 
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Námitka (ozn. pod . 9), 
kterou podali Markéta Ko í, Malánky 1245/15, 748 01 Hlu ín, Denisa erneková, Stará tvr  03, 

72528 Ostrava - Lhotka, Mg. Monika Dundrová, Dukelská 1796/10, 74801 Hlu ín, Jaroslav 
Kubík, Vladislava Van ury 14/3, 74801 Hlu ín, písemn  dne 21.3.2014 dopisem ze dne 18.3.2014 
(vedeno pod .j. HLUC-11635/OÚPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání .9) doru eno v ádném 
termínu: 
 
Text námitky: 
 „Žádáme zapracovat pozemek p. . ,3520/11, p. . 3502 do ploch pro rodinné bydlení.“ 
 

Letecký snímek lokality:            Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 

 

Další požadavky na zm nu v dané lokalit  ( íslo v pozemku je shodné s o íslováním došlých 
námitek): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

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 ochranu 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 
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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. 
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. 
Využití této lokality je také omezeno existencí vedení vysokého nap tí (VN), jehož ochranné pásmo 
omezuje áste n  jeden z uvedených pozemk  (parc. . 3502 v k.ú. Hlu ín). 
Uvedené pozemky se z ásti rovn ž nacházejí 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.  
Majitel pozemku nemá právní nárok na stanovení takových podmínek rozvoje plochy zahrnující 
pozemky v jeho vlastnictví, které by pln  vyhovovaly jeho soukromoprávním zájm m. 
 

K p ihlédnutí k výše uvedeným argument m je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. Tzn. 
pozemky parc. . 520/11 a 3502 v k.ú. Hlu ín z stanou sou ástí plochy zem d lských pozemk  (NZ). 
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Námitka (ozn. pod . 10), 
kterou podaly Marie Ratajová, Vinohradská 892/58, 74801 Hlu ín, Kaštovská Hildegarda, 
Vinohradská 892/58, 74801 Hlu ín, písemn  dne 21.3.2014 dopisem ze dne 19.3.2014 (vedeno pod 
.j. HLUC-11638/2014/OÚPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání .10) doru eno v ádném termínu: 

 
Text námitky: 
„Žádáme zapracovat pozemek p. .  3501 do ploch pro rodinné bydlení.“ 
 

Letecký snímek lokality:               Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 

 

Další požadavky na zm nu v dané lokalit  ( íslo v pozemku je shodné s o íslováním došlých 
námitek): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

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 ochranu 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 
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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 ochranu a rozvoj hodnot území pak pat í i respektování p írodních 
hodnot vymezených územn  analytickými podklady, a to lesní plochy a nivy vodote í, významné 
krajinné prvky, ochraná ské významné lokality i památné stromy.  
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. 
Uvedený pozemek je jak podle stávajícího územního plánu i v souladu s navrhovaným využitím 
uveden jako plocha lesní – lesy hospodá ské (NL). Tato plocha zahrnuje pozemky hospodá ských les  
ur ených k pln ní funkcí lesa v etn  pozemk  a staveb lesního hospodá ství. Uvedený pozemek je 
nyní dokonce zalesn n. Odn tí nebo omezení pozemk  ur ených k pln ní funkcí lesa lze navrhovat 
pouze v p ípadech, že navrhovaný zábor není možno ešit umíst ním navrhované plochy mimo 
pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa. Jako zastavitelné plochy jsou p ednostn  navrženy plochy uvnit  
zastav ného území, stavební proluky a plochy po odstran ných stavbách. 
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 pozemek ur ený k pln ní funkcí 
lesa, v rozporu se zásadou prostupnosti krajiny,  rozporu se schváleným zadáním, návrhem nového ÚP 
a stavebním zákonem.  
Majitel pozemku nemá právní nárok na stanovení takových podmínek rozvoje plochy zahrnující 
pozemky v jeho vlastnictví, které by pln  vyhovovaly jeho soukromoprávním zájm m. 
 

K p ihlédnutí k výše uvedeným argument m je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. Tzn. 
pozemek parc. . 3501 v k.ú. Hlu ín z stane sou ástí plochy zem d lských pozemk  (NZ). 
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Námitka (ozn. pod . 11), 
kterou podala Melánia Anton íková, Na závodí 547/11, 74801 Hlu ín, písemn  dne 21.3.2014 
dopisem ze dne 20.3.2014 (vedeno pod .j. HLUC-11639/2014/OÚPaPP/KU) (ozn. ve spise jako 
podání .11) doru eno v ádném termínu: 
 
Text námitky: 
„Žádáme zapracovat pozemek p. .  3520/10  do ploch pro rodinné bydlení.“ 
 

Letecký snímek lokality:            Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 

 

Další požadavky na zm nu v dané lokalit  ( íslo v pozemku je shodné s o íslováním došlých 
námitek): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

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 ochranu 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 
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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. 
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. 
Využití této lokality je také omezeno existencí vedení vysokého nap tí (VN), jehož ochranné pásmo 
omezuje áste n  uvedené pozemky. 
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.  
Majitel pozemku nemá právní nárok na stanovení takových podmínek rozvoje plochy zahrnující 
pozemky v jeho vlastnictví, které by pln  vyhovovaly jeho soukromoprávním zájm m. 
 

K p ihlédnutí k výše uvedeným argument m je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. Tzn. 
pozemek parc. . 3520/10 v k.ú. Hlu ín z stane sou ástí plochy zem d lských pozemk  (NZ). 
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Námitka (ozn. pod . 12), 
kterou podala Jana B emková, Malánky 1905/20a, 74801 Hlu ín, písemn  dne 21.3.2014 dopisem 
ze dne 18.3.2014 (vedeno pod .j. HLUC-11641/2014/OÚPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání .12) 
doru eno v ádném termínu: 
 
Text námitky: 
„Žádáme zapracovat pozemek p. . 3522 do ploch pro rodinné bydlení.“ 
 

Letecký snímek lokality:    Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Další požadavky na zm nu v dané lokalit  ( íslo v pozemku je shodné s o íslováním došlých 
námitek): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

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 ochranu 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 
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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. 
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.  
Majitel pozemku nemá právní nárok na stanovení takových podmínek rozvoje plochy zahrnující 
pozemky v jeho vlastnictví, které by pln  vyhovovaly jeho soukromoprávním zájm m. 
 

K p ihlédnutí k výše uvedeným argument m je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. Tzn. 
pozemek parc. . 3522 v k.ú. Hlu ín z stane sou ástí plochy zem d lských pozemk  (NZ). 
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Námitka (ozn. pod . 13), 
kterou podal Bc. Barbora Hájková, Pionýrská 1019/3, 748 01 Hlu ín, písemn  dne 24.3.2014 
dopisem ze dne 24.3.2014 (vedeno pod .j. HLUC-11870/2014/OÚPaPP/KU) (ozn. ve spise jako 
podání .13) doru eno v ádném termínu: 
 
Text námitky: 
„Žádám o zapracování íslo 1021/3 v k.ú. Darkovi ky do ploch pro zástavbu RD.“ 
 
Letecký snímek lokality:    Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje. 

Od vodn ní: 
Dle návrhu územního plánu Hlu ína byl uvedený pozemek navržen do plochy zem d lských pozemk  
(ozn. NZ). Uvedený pozemek svým tvarem a umíst ním dopl uje urbanistickou koncepci a navazuje 
na stávající smíšenou obytnou zástavbu, se kterou mohou tvo it souvislý celek. Rovn ž je zde možnost 
p ipojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 
Úprava je v souladu se schváleným zadáním nového územního plánu Hlu ína, kde v kapitole C) 
POŽADAVKY NA ROZVOJ M STA je uveden požadavek prov it vhodné plochy pro individuální 
bytovou výstavbu. 
Vyhov ním této námitce nedojde k výraznému rozší ení zastavitelných ploch pro bydlení (v tomto 
p ípad  jen o 0,0569ha) a nezm ní tak výrazným zp sobem rozsah vymezených ploch pro bydlení 
v rodinných domech, které je možno realizovat v ploše smíšené vesnické (SV) ve výši 37,82ha. 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se jí vyhovuje. Pozemek 
parc. . 1021/3 v k.ú. Darkovi ky bude zapracován do návrhové plochy SV – smíšené obytné 
vesnické. 
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p evedení ásti plochy 
Z 2.4 z návrhových ploch 
do plochy územní rezervy 
(R2) 

Námitka (ozn. pod . 14), 
kterou podal Lumír Ondruš, K Lom m 207/27, 748 01 Hlu ín, písemn  dne 24.3.2014 dopisem ze 
dne 24.3.2014 (vedeno pod .j. HLUC-11922/2014/OÚPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání .14) 
doru eno v ádném termínu: 
 
Text námitky: 
 „vznáším námitku proti zm n  územního plánu ozna ené Z24 US6. Vyzna ené území protíná pozemky 

a je ohrani eno budoucí komunikací, s jejíž budoucí výstavbou by došlo k znehodnocení mých 

pozemk . Své pozemky v sou asné dob  chci využívat pouze k zem d lským ú el m. Jedná se o 

pozemky 46/1, 46/2, 46/3.“ 

 

Letecký snímek lokality:      Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje.  

 

Od vodn ní:  
Pozemky parc. . 46/1 a 46/2 v k.ú. Bobrovníky se z ásti nachází v ploše územní rezervy (ozn. R 2) 
v etn  stanovení možného budoucího využití (plocha SV – smíšená obytná vesnická) a podmínek pro 
jeho prov ení (tzn. prov ení možnosti realizace ve ejné dopravní a technické infrastruktury a 
pot ebnosti a ú elnosti vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v rámci smíšené obytné 
plochy), áste n  v návrhové ploše PV (plocha ve ejných prostranství s p evahou zpevn ných ploch) – 
tzn. problematický podatelem namítaný návrh plánované komunikace. Nepatrná jižní ást uvedených 
pozemk  je sou ástí návrhové plochy SV – smíšené obytné. Pozemek parc. . 46/3 v k.ú. Bobrovníky 
je již zastav n a je sou ástí stabilizované (zastav né) plochy SV – smíšené obytné, zde již zm na 
využití na plochu zem d lských pozemk  (NZ) není možná. 
Dopravní ešení územního plánu je vedeno p edevším snahou o nalezené optimálního ešení dopravní 
obsluhy nejen stávajících, ale i navržených zastavitelných ploch. Vzhledem k tomu, že rozsah 
zastavitelné plochy Z 2.4 byl vymezen s ohledem na stávající limitní prvky v území (plynovod, 
ochranné pásmo lesa), byla koncepce dopravní obsluhy dot ené plochy ešena zp sobem uvedeným 
v grafické ásti, tedy obvodovou komunikací, obsluhující všechny dot ené pozemky s tím, že z její 
trasy bude v budoucnu obsluhována i zbývající územní rezerva. Jiná ešení, dostupná pro danou 
lokalitu, budou využívat p edevším stávajících ší kov  nevyhovujících komunikací a komunika ních 
prostup , což povede k omezení dopravní obslužnosti a zp ístupn ní pozemk . Ú elem územního 
plánu však není p esné vymezení tras obslužných komunikací a s p ihlédnutím k tomu, že zastavitelná 
plocha Z2.4 je podmín na zpracováním územní studie, je možno podrobn jší dopravní ešení 
nep edjímat. 
Vzhledem k p ehodnocení situace v uvedené lokalit  je navrženo v tší ást plochy s ozna ením Z 2.4 
(rozsah viz snímek) spolu s navazující sousední plochou PV (plocha ve ejných prostranství s p evahou 
zpevn ných ploch), tzn. s plánovanou komunikací, p evést do plochy územní rezervy (p i adit k ploše 
s ozn. R 2) v etn  stanovení možného budoucího využití (plocha SV – smíšená obytná vesnická) a 
podmínek pro jeho prov ení (tzn. prov ení možnosti realizace ve ejné dopravní a technické 
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infrastruktury a pot ebnosti a ú elnosti vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v rámci 
smíšené obytné plochy).  
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se jí vyhovuje. Tzn. 
pozemky parc. . 46/1 a 46/2 v k.ú. Bobrovníky dot ené navrhovanou komunikací (plocha PV) budou 
p evedeny do plochy územní rezervy (ozn. R2) a tudíž nebudou dot eny navrhovanou plochou 
ve ejného prostranství s p evahou zpevn ných ploch (PV) a plánovanou komunikací. 
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Námitka (ozn. pod . 15), 
kterou podala Annemarie Kotzurová, Jandova 75/61, 748 01 Hlu ín, písemn  dne 24.3.2014 
dopisem ze dne 23.3.2014 (vedeno pod .j. HLUC-11976/2014/OÚPaPP/KU) (ozn. ve spise jako 
podání .15) doru eno v ádném termínu: 
 
Text námitky: 
„Ve v ci zamítnutí žádosti ke zm n  územního plánu z orné p dy na pozemek k výstavb  rodinného 

domu. Jedná se o pozemek . 695/28 a ást pozemku . 560/26 (cca 1300m2).“ 

 

Letecký snímek lokality:          Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje. 

Od vodn ní: 
Dle návrhu územního plánu Hlu ína byly uvedené pozemky navrženy do plochy zem d lských 
pozemk  (ozn. NZ). Uvedené pozemky svým tvarem a umíst ním dopl ují urbanistickou koncepci a 
navazuje na stávající smíšenou obytnou zástavbu, se kterou mohou tvo it souvislý celek. Rovn ž je 
zde možnost p ipojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 
Úprava je v souladu se schváleným zadáním nového územního plánu Hlu ína, kde v kapitole C) 
POŽADAVKY NA ROZVOJ M STA je uveden požadavek prov it vhodné plochy pro individuální 
bytovou výstavbu. 
Vyhov ním této námitce nedojde k výraznému rozší ení zastavitelných ploch pro bydlení (v tomto 
p ípad  jen o 0,5976ha) a nezm ní tak výrazným zp sobem rozsah vymezených ploch pro bydlení 
v rodinných domech, které je možno realizovat v ploše smíšené vesnické (SV) ve výši 37,82ha. 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se jí vyhovuje. Pozemek 
parc. . 695/28 a ást pozemku . 560/26 v k.ú. Darkovi ky bude zapracován do návrhové plochy SV 
– smíšené obytné vesnické. 
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Námitka (ozn. pod . 16), 
kterou podala EZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 D ín, písemn  dne 24.3.2014 dopisem 
ze dne 24.3.2014 (zn.: 1064340993), vedeno pod .j. HLUC-11978/2014/OÚPaPP/KU a ozn. ve spise 
jako podání .16, doru eno v ádném termínu: 
 
Text námitky: 
„ EZ Distribuce, a. s., uplat uje v souladu se zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním ádu (stavební zákon) ve zn ní pozd jších p edpis  podle ustanovení § 50 odst. 3 
následující p ipomínky k „Návrhu územního plánu m sta Hlu ína a vyhodnocení jeho vliv  na 
udržitelný rozvoj území“: 
1. K ásti I. Územní plán - návrh, 
a) V bodu 1A.d. 2. ást 2.3.1 je díl í zm na trasy zemního kabelového vedení VN z p. .1572 na 
p. .1571, ob  k.ú Hlu ín. 
b) Ve výše zmín né lokalit  doporu ujeme prodloužit nové vedení pro plánovanou zástavbu s 
výhledem zrušení venkovního vedení, které bude v kolizi s novou komunikací. Tuto trasu je vhodné 
za adit do bodu 1.A.g. jako ve ejn  prosp šnou stavbu.“ 
 
Letecký snímek lokality:    Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 
 

Od vodn ní: 
Podatel a zárove  správce této sít  navrhuje úpravu týkající se zm ny trasy p ipojení k navrhované 
distribu ní trafostanici H-4 a dalšímu pr b hu trasy. Touto úpravou by byla ešena p ípadná kolize 
s navrhovanou komunikací (p eložka silnice II/469). Tento zám r již je zapracován jako ve ejn  
prosp šná stavba s ozn. „VTE 1“ s tím, že by byla v grafické ásti provedena úprava trasy dle návrhu. 
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Vzhledem k tomu, že v uvedené lokalit  je navrženo p vodn  navrhovanou plochu MV – smíšenou 
výrobní p evést do plochy územní rezervy v etn  stanovení možného budoucího využití (plocha VD - 
výroby a skladování drobná výrob a výrobní služby), není d vod v sou asné dob  územním plánem 
ešit p eložení stávajícího venkovního vedení VN 22 kV - L 192 mimo tuto plochu. 

 
K p ihlédnutí k výše uvedeným argument m je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. 
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Námitka (ozn. pod . 17), 
kterou podali Ing. Lukáš Ricka, Na V elínku 626/3, 748 01 Hlu ín, Ricka Karel s.r.o., jednatel 

Karel Ricka, Na V elínku 626/3, 74801 Hlu ín, Brigita Marešová, Lipová 80/151, 747 16 Ha , 

Karel Hahn, Petra Bezru e 385, 747 22 Dolní Benešov, Jáchym Václavík, .ev.2, 747 41 Branka u 
Opavy, písemn  dne 25.3.2014 dopisem ze dne 17.3.2014 (vedeno pod .j. HLUC-
12078/2014/OÚPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání .17) doru eno v ádném termínu: 
 
Text námitky: 
„Dne 3.6.2013 byly podány písemn  na váš ú ad p ipomínky k návrhu územního plánu Hlu ína ze 
strany spole nosti Ricka Karel s.r.o., vlastníka pozemk  p. . 209/6, p. . 209/7, p. . 209/9, p. . 209/13, 
všechny v k.ú. Hlu ín, dále i od p. Karla Hahna, vlastníka pozemku p. . 209/1 v k.ú. Hlu ín, dále i od 
p. Ing. Lukáše Ricky, vlastníka pozemku p. . 209/8 v k.ú. Hlu ín a též od p. Brigity Marešové, 
vlastníka pozemku p. . 209/11 v k.ú. Hlu ín, které se týkaly požadavk  aby byla zm n na plocha 
funk ního využití na t chto pozemcích, a to ze stávající navržené plochy „VD“ na „OK“.  
Jelikož podle informace, získané od p. Ing. Martina Kucha e, údajn  nebylo vyhov no t mto výše 
uvedeným p ipomínkám ze strany pov eného zastupitele k p íprav  nového ÚP p. Ing. arch. Mojmíra 
Sonnka, podáváme tímto následující „námitku“ k návrhu územního plánu Hlu ína. 
Naše námitka spo ívá v tom, že požadujeme zm nu plochy funk ního využití na našich výše uvedených 
a popsaných pozemcích, a to z navržené plochy „VD“ (plocha výroby a skladování - drobná výroba a 
výrobní služby) na plochu „OK“ (plochy ob anského vybavení - komer ní za ízení). Hranice pozemk  
je ozna ena tlustou arou na kopii katastrální mapy v p íloze tohoto dopisu.  
Naše námitka je od vodn na tím, že naše pozemky by byly v p ípad  schválení této nov  navržené 
plochy „VD“ znehodnoceny, protože podle stávajícího územního plánu je na této ploše „U-PA“ 

možno stav t i obchodní budovy prakticky bez plošného omezení, kdežto podle nového návrhu 

plochy „VD“ lze zde stav t už jen „maloplošná komer ní za ízení“, ímž tuto naši plochu nový návrh 
územního plánu znehodnocuje.“ 
 
Letecký snímek lokality:         Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

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 
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(„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. 
 

K p ihlédnutí k výše uvedeným argument m je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. Tzn. 
uvedené pozemky z stanou sou ástí navrhované plochy výroby a skladování – drobné výroby a 
výrobních služeb (VD) s možností stávajícího ú elu využití pozemk . 
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Námitka (ozn. pod . 18), 
kterou podali Bohumír Musiol, Ingrid Musiolová, Požárnická 224/13, 748 01 Hlu ín, písemn  dne 
25.3.2014 dopisem ze dne 17.3.2014 (vedeno pod .j. HLUC-12078/2014/OÚPaPP/KU) (ozn. ve spise 
jako podání .17) doru eno v ádném termínu: 
 
Text námitky: 
„Podáváme námitku k návrhu územního plánu Hlu ína.  
Vlastníme pozemky v katastru obci Hlu ín - ást Jasénky. Naší vnu ce Ing. Lucii Kolod jové chceme 
v novat stavební pozemek pro výstavbu malého rodinného domku, který by zapadl do krajiny. Jedná se 
o ást pozemku . 3982/1. Pozemek jsme získali od našich rodi  dne 31.1.1976 notá ským zápisem 
(kupní a darovací smlouvou) jehož kopii p ikládáme (p íloha . 2). V darovací a kupní smlouv  je 
pozemek . 3982/1 (pod starým . pozemku 3996) veden jako zahrada, na kterém byly vždy ovocné 
stromy. 
Žádáme ást stávající parcely . 3982/1 zm nit na stavební parcelu (viz. p íloha . 3).  
D vody pro  podáváme námitku k návrhu územního plánu Hlu ína: 
- K pozemku . 3982/1 vede ádná p íjezdová cesta, která prošla opravou v r. 2013, navíc je tato cesta 
v zim  udržována, tudíž m stu nevzniknou žádné nové náklady na údržbu silnice. 
- Kolem pozemku . 3982/1 jezdí sb rné auto komunálního odpadu k chatové osad , kterému 
umož ujeme pr jezd p es naše pozemky, tudíž není nutné zavád t nové trasy sb rného auta. 
- Na pozemky vede elektrické vedení, které je dosud využíváno. 
- Zásobování vodou bude zajišt no ze stávající studny, která se nachází na daném pozemku a má 
nezávadnou vodu. 
- Splašky z rodinného domu budou svedeny do malé domovní isti ky odpadních vod. Plánovaný d m 
nep esáhne 130 m2 a bude p ízemní. Nenaruší ráz krajiny a splyne s ostatními RD. 
- V uvedené lokalit  se bydlelo a žilo 250 let a nejsou žádné p ekážky, aby se tam nemohlo žít a bydlet 
i nadále. 
- Naše rodina vždy vycházela vst íc všem ob an m m sta Hlu ína, a  už p i pr jezdu zem d lských 
vozidel p es naše pozemky za ú elem údržby luk kolem eky Opavy, nebo cyklist m a p ším turist m, 
kte í mí í za pohodou a klidem stezky kolem eky. V íme, že m sto nyní vyjde vst íc nám a vezme v 
úvahu všechny naše námitky a naše žádost bude kladn  vy ízena.“ 
 

Letecký snímek lokality:   Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje. 

Od vodn ní: 
Dle návrhu územního plánu Hlu ína byl uvedený pozemek navržen do plochy zem d lských pozemk  
(ozn. NZ). Uvedený pozemek svým tvarem a umíst ním dopl uje urbanistickou koncepci a navazuje 
na stávající smíšenou obytnou zástavbu, se kterou mohou tvo it souvislý celek. Rovn ž je zde možnost 
p ipojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 
Úprava je v souladu se schváleným zadáním nového územního plánu Hlu ína, kde v kapitole C) 
POŽADAVKY NA ROZVOJ M STA je uveden požadavek prov it vhodné plochy pro individuální 
bytovou výstavbu. 
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Vyhov ním této námitce nedojde k výraznému rozší ení zastavitelných ploch pro bydlení (v tomto 
p ípad  jen o 0,15ha) a nezm ní tak výrazným zp sobem rozsah vymezených ploch pro bydlení 
v rodinných domech, které je možno realizovat v ploše smíšené vesnické (SV) ve výši 37,82ha. 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se jí vyhovuje. Pozemek 
parc. . 3982/1 v k.ú. Hlu ín bude zapracován do návrhové plochy SV – smíšené obytné vesnické. 
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Námitka (ozn. pod . 19), 
kterou podal Karel Tománek, Osvoboditel  261/26, 74801 Hlu ín, písemn  dne 26.3.2014 dopisem 
ze dne 23.3.2014 (vedeno pod .j. HLUC-12246/2014/OÚPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání .19) 
doru eno v ádném termínu: 
 
Text námitky: 
„Žádám o zapracování pozemku p. . 3487/1 do ploch pro rodinné bydlení.“ 
 

Letecký snímek lokality:            Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 

 

Další požadavky na zm nu v dané lokalit  ( íslo v pozemku je shodné s o íslováním došlých 
námitek): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

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 ochranu 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 
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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. 
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. 
Využití této lokality je také omezeno existencí vedení vysokého nap tí (VN), jehož ochranné pásmo 
omezuje áste n  uvedené pozemky. 
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.  
Majitel pozemku nemá právní nárok na stanovení takových podmínek rozvoje plochy zahrnující 
pozemky v jeho vlastnictví, které by pln  vyhovovaly jeho soukromoprávním zájm m. 
 

K p ihlédnutí k výše uvedeným argument m je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. Tzn. 
pozemek parc. . 3487/1 v k.ú. Hlu ín z stane sou ástí plochy zem d lských pozemk  (NZ). 



P íloha . 6 opat ení obecné povahy ÚP Hlu ína 

20-1 
 

Námitka (ozn. pod . 20), 
kterou podal David Steiger, Vrbiny 201/9, 72528 Ostrava - Hoš álkovice, písemn  dne 26.3.2014 
dopisem ze dne 25.3.2014 (vedeno pod .j. HLUC-12247/2014/OÚPaPP/KU) (ozn. ve spise jako 
podání .20) doru eno v ádném termínu: 
 
Text námitky: 
„Žádám o zapracování pozemku p. . 3488 do ploch pro rodinné bydlení.“ 
 

Letecký snímek lokality:            Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 

 

Další požadavky na zm nu v dané lokalit  ( íslo v pozemku je shodné s o íslováním došlých 
námitek): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

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 ochranu 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 



P íloha . 6 opat ení obecné povahy ÚP Hlu ína 

20-2 
 

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. 
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. 
Využití této lokality je také omezeno existencí vedení vysokého nap tí (VN), jehož ochranné pásmo 
omezuje áste n  uvedené pozemky. 
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.  
Majitel pozemku nemá právní nárok na stanovení takových podmínek rozvoje plochy zahrnující 
pozemky v jeho vlastnictví, které by pln  vyhovovaly jeho soukromoprávním zájm m. 
 

K p ihlédnutí k výše uvedeným argument m je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. Tzn. 
pozemek parc. . 3488 v k.ú. Hlu ín z stane sou ástí plochy zem d lských pozemk  (NZ). 
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Námitka (ozn. pod . 21), 
kterou podal Jana Kubínová, Na Návsi 7/6a, 747 14 Ludge ovice, písemn  dne 26.3.2014 dopisem 
ze dne 19.3.2014 (vedeno pod .j. HLUC-12248/2014/OÚPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání .21) 
doru eno v ádném termínu: 
 
Text námitky: 
„Žádám o zapracování pozemku p. . 3489 do ploch pro rodinné bydlení.“ 
 

Letecký snímek lokality:        Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 

 

Další požadavky na zm nu v dané lokalit  ( íslo v pozemku je shodné s o íslováním došlých 
námitek): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

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 ochranu 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 
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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. 
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. 
Využití této lokality je také omezeno existencí vedení vysokého nap tí (VN), jehož ochranné pásmo 
omezuje áste n  uvedené pozemky. 
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.  
Majitel pozemku nemá právní nárok na stanovení takových podmínek rozvoje plochy zahrnující 
pozemky v jeho vlastnictví, které by pln  vyhovovaly jeho soukromoprávním zájm m. 
 

K p ihlédnutí k výše uvedeným argument m je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. Tzn. 
pozemek parc. . 3489 v k.ú. Hlu ín z stane sou ástí plochy zem d lských pozemk  (NZ). 
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Námitka (ozn. pod . 22), 
kterou podal František Balcar, Anna Balcarová, Rovniny 482/46, 748 01 Hlu ín, písemn  dne 
26.3.2014 dopisem ze dne 24.3.2014 (vedeno pod .j. HLUC-12249/2014/OÚPaPP/KU) (ozn. ve spise 
jako podání .22) doru eno v ádném termínu: 
 
Text námitky: 
„Žádám o zapracování pozemku p. . 3491 do ploch pro rodinné bydlení.“ 
 

Letecký snímek lokality:            Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 

 

Další požadavky na zm nu v dané lokalit  ( íslo v pozemku je shodné s o íslováním došlých 
námitek): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

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 ochranu 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 
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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. 
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. 
Využití této lokality je také omezeno existencí vedení vysokého nap tí (VN), jehož ochranné pásmo 
omezuje áste n  uvedené pozemky. 
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. 
Majitel pozemku nemá právní nárok na stanovení takových podmínek rozvoje plochy zahrnující 
pozemky v jeho vlastnictví, které by pln  vyhovovaly jeho soukromoprávním zájm m. 
 

K p ihlédnutí k výše uvedeným argument m je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. Tzn. 
pozemek parc. . 3491 v k.ú. Hlu ín z stane sou ástí plochy zem d lských pozemk  (NZ). 
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Námitka (ozn. pod . 23), 
kterou podal Eliška Tomášková, Osvoboditel  235/50, 74801 Hlu ín, písemn  dne 26.3.2014 
dopisem ze dne 25.3.2014 (vedeno pod .j. HLUC-12250/2014/OÚPaPP/KU) (ozn. ve spise jako 
podání .23) doru eno v ádném termínu: 
 
Text námitky: 
„Žádám o zapracování pozemku p. . 3492/2 do ploch pro rodinné bydlení.“ 
 

Letecký snímek lokality:            Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 

 

Další požadavky na zm nu v dané lokalit  ( íslo v pozemku je shodné s o íslováním došlých 
námitek): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

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 ochranu 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 
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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. 
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. 
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.  
Majitel pozemku nemá právní nárok na stanovení takových podmínek rozvoje plochy zahrnující 
pozemky v jeho vlastnictví, které by pln  vyhovovaly jeho soukromoprávním zájm m. 
 

K p ihlédnutí k výše uvedeným argument m je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. Tzn. 
pozemek parc. . 3492/2 v k.ú. Hlu ín z stane sou ástí plochy zem d lských pozemk  (NZ). 
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Námitka (ozn. pod . 24), 
kterou podal Karel Ricka, Marie Ricková, Na V elínku 626/3, 74801 Hlu ín, písemn  dne 
27.3.2014 dopisem ze dne 27.3.2014 (vedeno pod .j. HLUC-12464/2014/OÚPaPP/KU) (ozn. ve spise 
jako podání .24) doru eno v ádném termínu: 
 
Text námitky: 
„Jsme vlastníci pozemku parcelní íslo 3520/6 orná p da v katastrálním území Hlu ín. Platným 

územním plánem je celý pozemek ur ený k zastav ní. 

Podle informace získané od Ing. Martina Kucha e je v návrhu nového územního plánu v tší polovina 

pozemku parc. . 3520/6 vy ata ze zastav né ásti s novým funk ním využitím jako zem d lská p da. 

S tímto návrhem zásadn  nesouhlasíme.  

Pozemek není spot ební materiál, nekupuje se každý den a byl po ízen práv  za ú elem výstavby RD 

a  už by byla výstavba realizována námi nebo našimi d tmi. 

K hranici pozemku jsou p ivedeny všechny dostupné inženýrské sít  s dostate n  volnou kapacitou. 

Nevidíme žádný reálný d vod, pro  by m l nový územní plán m nit sou asný stav, proti kterému 

nebyly námitky, a takto byl už jednou schválen.  

Pozemek parc. . 3520/6 v p ípad  schválení nového územního plánu bude znehodnocen v d sledku 

zrušení ásti pozemku k zastav ní a v tomto p ípad  budeme požadovat za vzniklou majetkovou újmu 

náhradu ve výši obvyklé ceny.“ 

 

Letecký snímek lokality:         Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 

 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje. 

Od vodn ní: 
Uvedený pozemek bude za azen do návrhové plochy SV – smíšené obytné vesnické. 
Návrh územního plánu Hlu ína (zpracován v únoru 2013) jako podklad pro p edešlé spole né 
projednání byl vypracován v souladu se schváleným zadáním nového ÚP m sta (schváleno 
v Zastupitelstvu m sta Hlu ína dne 7.6.2012 pod . usnesení 15/6a). V zadání je v kapitole C) 
POŽADAVKY NA ROZVOJ M STA uveden požadavek prov it vhodné plochy pro individuální 
bytovou výstavbu. Dále je v kapitole D. POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ 
USPO ÁDÁNÍ ÚZEMÍ (URBANISTICKOU KONCEPCI A KONCEPCI USPO ÁDÁNÍ 
KRAJINY) uvedeno, že bude zachována stávající urbanistická koncepce obsažená v platném územním 
plánu a zastavitelné plochy budou ešeny tak, aby sídlo vhodn  zahuš ovaly a minimalizovaly tím 
zábor krajiny. 
Uvedený pozemek byl proto za azen do návrhové plochy SV – smíšené obytné vesnické jako sou ást 
lokality Z 1.73, která navazuje na stávající zástavbu.  
Takto zpracované ešení lokality byl sou ástí návrhu územního plánu a jako podklad pro spole né 
projednání. V rámci tohoto (spole ného) projednání návrhu ÚP Hlu ína však 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 
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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. Touto úpravou byl dot en i tento pozemek. Z tohoto d vodu byl v rámci 
úprav p ed ve ejným projednáním vymezen pozemek do plochy územní rezervy (ozn. R 15)  v etn  
stanovení možného budoucího využití (plocha SV – smíšená obytná vesnická) a podmínek pro jeho 
prov ení (tzn. prov ení možnosti realizace ve ejné dopravní a technické infrastruktury a pot ebnosti 
a ú elnosti vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v rámci smíšené obytné plochy). 
Uvedený pozemek svým tvarem a umíst ním dopl uje urbanistickou koncepci a navazuje na stávající 
smíšenou obytnou zástavbu. Spolu s okolními návrhovými plochami tvo í souvislý celek pro 
p ípadnou zástavbu. 
Pozemek byl již jednou na základ  projednání zm ny platného územního plánu (zm ny . 5 ÚP 
Hlu ína, kterou vydalo Zastupitelstvo m sta Hlu ína formou opat ení obecné povahy dne 4.5.2010 
pod .j. 31/5b) se stal sou ástí zastavitelných ploch pro bydlení, území individuálního bydlení 
vesnického charakteru (U-BIV). Dosud na tomto pozemku sice není realizovaná stavba rodinného 
domu, ale již je provedena p ípojka NN. 
Vyhov ním této námitce nedojde k výraznému rozší ení zastavitelných ploch pro bydlení (v tomto 
p ípad  jen o 0,6453ha) a nezm ní tak výrazným zp sobem rozsah vymezených ploch pro bydlení 
v rodinných domech, které je možno realizovat v ploše smíšené vesnické (SV) ve výši 37,82ha. 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se jí vyhovuje. Pozemek 
parc. . 3520/6 v k.ú. Hlu ín bude zapracován do návrhové plochy SV – smíšené obytné vesnické. 
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Námitka (ozn. pod . 25), 
kterou podal Karla Ricková, Na V elínku 626/3, 74801 Hlu ín, písemn  dne 27.3.2014 dopisem ze 
dne 27.3.2014 (vedeno pod .j. HLUC-12466/2014/OÚPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání .25) 
doru eno v ádném termínu: 
 
Text námitky: 
„Jsem vlastníkem pozemku parcelní íslo 3594/6 orná p da v katastrálním území Hlu ín. Podle 

platného územního plánu je pozemek ur en celý k zastav ní.  

V nov  navrženém územním plánu je p ibližn  ½ celé vým ry pozemku vy ata ze zastav né ásti s 

novým funk ním využitím jako zem d lská p da. Tímto krokem je m j pozemek znehodnocen. S novou 

úpravou územního plánu nesouhlasím a v p ípad  nevyhov ní mé námitky budu žádat náhradu ve výši 

obvyklé ceny za majetkovou újmu, která mi prokazateln  vznikne schválením nového územního plánu.“ 

 

Letecký snímek lokality:          Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje. 

Od vodn ní: 
Uvedený pozemek bude za azen do návrhové plochy SV – smíšené obytné vesnické. 
Návrh územního plánu Hlu ína (zpracován v únoru 2013) jako podklad pro p edešlé spole né 
projednání byl vypracován v souladu se schváleným zadáním nového ÚP m sta (schváleno 
v Zastupitelstvu m sta Hlu ína dne 7.6.2012 pod . usnesení 15/6a). V zadání je v kapitole C) 
POŽADAVKY NA ROZVOJ M STA uveden požadavek prov it vhodné plochy pro individuální 
bytovou výstavbu. Dále je v kapitole D. POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ 
USPO ÁDÁNÍ ÚZEMÍ (URBANISTICKOU KONCEPCI A KONCEPCI USPO ÁDÁNÍ 
KRAJINY) uvedeno, že bude zachována stávající urbanistická koncepce obsažená v platném územním 
plánu a zastavitelné plochy budou ešeny tak, aby sídlo vhodn  zahuš ovaly a minimalizovaly tím 
zábor krajiny.  
Uvedený pozemek byl proto za azen do návrhové plochy SV – smíšené obytné vesnické jako sou ást 
lokality Z 1.74, která navazuje na stávající zástavbu.  
Takto zpracované ešení lokality byl sou ástí návrhu územního plánu a jako podklad pro spole né 
projednání. V rámci tohoto (spole ného) projednání návrhu ÚP Hlu ína však 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. Touto úpravou byl dot en i tento pozemek. Z tohoto d vodu byl v rámci 
úprav p ed ve ejným projednáním vymezen pozemek do plochy územní rezervy (ozn. R 15) v etn  
stanovení možného budoucího využití (plocha SV – smíšená obytná vesnická) a podmínek pro jeho 
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prov ení (tzn. prov ení možnosti realizace ve ejné dopravní a technické infrastruktury a pot ebnosti 
a ú elnosti vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v rámci smíšené obytné plochy). 
Uvedený pozemek svým tvarem a umíst ním dopl uje urbanistickou koncepci a navazuje na stávající 
smíšenou obytnou zástavbu. Spolu s okolními návrhovými plochami tvo í souvislý celek pro 
p ípadnou zástavbu.  
Pozemek byl již jednou na základ  projednání zm ny platného územního plánu (zm ny . 5 ÚP 
Hlu ína, kterou vydalo Zastupitelstvo m sta Hlu ína formou opat ení obecné povahy dne 4.5.2010 
pod .j. 31/5b) se stal sou ástí zastavitelných ploch pro bydlení, území individuálního bydlení 
vesnického charakteru (U-BIV). Dosud na tomto pozemku sice není realizovaná stavba rodinného 
domu, ale již je provedena p ípojka NN. 
Vyhov ním této námitce nedojde k výraznému rozší ení zastavitelných ploch pro bydlení (v tomto 
p ípad  jen o 0,6453ha) a nezm ní tak výrazným zp sobem rozsah vymezených ploch pro bydlení 
v rodinných domech, které je možno realizovat v ploše smíšené vesnické (SV) ve výši 37,82ha. 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se jí vyhovuje. Pozemek 
parc. . 3594/6 v k.ú. Hlu ín bude zapracován do návrhové plochy SV – smíšené obytné vesnické. 
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Námitka (ozn. pod . 26), 
kterou podal Tomáš Barták, Hornická 1270/4, 748 01 Hlu ín, písemn  dne 27.3.2014 dopisem ze 
dne 27.3.2014 (vedeno pod .j. HLUC-12488/2014/OÚPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání .26) 
doru eno v ádném termínu: 
 
1. ást textu námitky: 
„Podatel nesouhlasí s navrhovaným vymezením navržených ploch p estavby P1-1 a P1-2.  
Navrhované vymezení navržených ploch p estavby P1-1 a P1-2 není nikde v návrhu územního plánu 
Hlu ína z ledna 2014 vysv tleno a v cn  zd vodn no, proto se ani nelze více vyjád it k t mto plochám 
p estavby.“ 

 
Letecký snímek lokality:               Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje áste n . 

Od vodn ní: 
Plochy p estavby se tímto územním plánem stanoví jako plochy zastav né. Zastavitelné plochy, 
plochy p estaveb a dostaveb jsou územním plánem navrženy zejména na pozemcích navazujících na 
zastav né území. Jedná se o plochy P 1.1 (zm na na plochu BH – bydlení – hromadné v bytových 
domech) a P 1.2 (zm na na plochu VD – výroba a skladování – drobná výroba a výrobní služby).  
V textové ásti od vodn ní jsou tyto plochy od vodn ny v kapitole 4.1.4) DOPRAVA STATICKÁ – 
ODSTAVOVÁNÍ, PARKOVÁNÍ A GARÁŽOVÁNÍ VOZIDEL - Výchozí stav je uvedeno, že p estavba 
stávajících objekt  na budovy související s hromadným bydlením bude podmín na výstavbou 
odpovídajícího po tu odstavných stání. Tzn. objekty adových garáží by nem ly být rušeny d íve, než 
bude k dispozici tomu odpovídající kapacita odstavných stání a proto nebude brán no ve stávajícím 
využívání t chto objekt . Zám r byl p evzat ze stávajícího územního plánu m sta, podle n j bylo k 
asanaci navrženo toto garážišt  na ulici Severní, které je jedním z nejstarších na území m sta a je již 
ve zna n  špatném stavebn  technickém stavu, kde již n které garáže možná ani nejsou užívány. 
Vzhledem k tomu, že je garážišt  orientováno elem ke vstupu do stávajících objekt  bytových dom  
na ul. Severní a jeho estetická a hygienická úrove  je tém  nulová, je navrženo odstranit tyto objekty. 
Na uvoln ných plochách by bylo možno provést p ípadnou výstavbu bytových dom  s vestav ným 
podlažím hromadných garáží. Další dv  ady hromadných garáží by bylo možné vystav t západn  od 
poslední ady, která i v návrhu z stává zachována. Stávající územní plán umož oval rovn ž ponechání 
a využívání objektu jako garáže. Návrhem nového územního plánu se tato možnost nezm nila. 
Z tohoto d vodu se této ásti námitky nevyhovuje.  
Vyhov no bude pouze té ásti námitky, která upozor uje na nedostate né zd vodn ní ploch P 1.1. a P 
1.2 do textové ásti od vodn ní. Tzn. bude zd vodn ní navržení ploch p estavby P 1.1 a P 1.2 do 
textové ásti od vodn ní. 
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2. ást textu námitky: 
„Na ve ejného projednání návrhu územního plánu Hlu ína dne 26.3.2014 bylo po izovatelem sd leno, 
že zástavby na plochách rezerv jsou podmín ny výstavbou obchvatu Hlu ína, proto podatel nesouhlasí 
s navrhovaným vymezením navržených zastavitelných ploch Z1.31, Z1.4, Z1.79, Z1.75, Z1.6, Z1.7, 
Z1.15 a Z1.16, protože tyto plochy jsou taktéž dle sd lení po izovatele podmín ny výstavbou obchvatu 
Hlu ína a m ly by být správn  v návrhu územního plánu Hlu ína z ledna 2014 ozna eny jako plochy 
rezerv v souladu s tímto sd lením po izovatele.“ 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

Od vodn ní: 
Zastavitelná plocha Z1.31 je vymezena za ú elem dobudování dopravního skeletu severní ásti 
Hlu ína, kde jsou vymezeny zastavitelné plochy pro bydlení a výrobu. Jde tedy o pom rn  významnou 
rozvojovou oblast situovanou mezi trasou obchvatu a železni ní tratí, pro kterou je nutno zajistit 
odpovídající dopravní obsluhu. Zejména u plochy Z 1.79 s funkcí VD není žádoucí ešit její dopravní 
obslužnost p es komunika ní systém dopravn  obsluhující lokalitu sídlišt  OKD, východ. Navržené 
komunikace v ploše Z 1.31 by tak m ly umožnit komfortní dopravní obsluhu ostatních vymezených 
zastavitelných ploch a v budoucnu umožnit realizaci místního komunika ního propojení mezi 
silnicemi I/56 a II/469. Toto místní propojení však nelze podmi ovat výstavbou obchvatu, nebo  ob  
pozemní komunikace zastávají odlišné funkce z hlediska dopravy (p eložka silnice I/56 významn  
zlepší propojení Ostravy a Opavy, místní spojka silnic I/56 a II/469 eší dopravu pouze v lokální ásti 
Hlu ína). 
Z t chto d vod  je doporu eno námitce nevyhov t a dlouhodob  sledovat princip dopravní obsluhy 
t chto rozvojových ploch ešený územním plánem. 
Rovn ž v Záznamu o pr b hu ve ejného projednání o Návrhu územního plánu Hlu ína, konaného dne 
26.3.2014 v 15:30hod v Ob adní síni M Ú Hlu ín je uvedeno jako odpov  zpracovatele dopravního 
ešení Návrhu územního plánu Hlu ína Ing. Václava Škvaina (str. 7 poslední ádek dole) k záležitosti 

obchvatu informace, že „v rámci obchvatu silnice I/56 jsou vymezené komunikace pro áste né 
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odklon ní dopravy ve m st . Realizace komunikace by m la být nezávislá na realizaci obchvatu silnice 
I/56“. 
Je tedy patrné, že ani jedna z ploch výše uvedených není podmín na výstavbou obchvatu Hlu ína. 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. Tzn. navržené 
zastavitelné plochy Z1.31, Z1.4, Z1.79, Z1.75, Z1.6, Z1.7, Z1.15 a Z1.16 z stanou sou ástí návrhu ÚP 
Hlu ína. 
 
3. ást textu námitky: 
„Podatel nesouhlasí s navrhovaným vymezením navržených zastavitelných ploch Z1. 
Navrhované vymezení navržených zastavitelných ploch Z1 není v cn  zd vodnitelné.“ 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

Od vodn ní: 
Návrh územního plánu Hlu ína je vypracován v souladu se schváleným zadáním nového ÚP m sta 
(schváleno v Zastupitelstvu m sta Hlu ína dne 7. 6. 2012 pod . usnesení 15/6a). V zadání je 
v kapitole C) POŽADAVKY NA ROZVOJ M STA uveden požadavek, že p i návrhu zastavitelných 
ploch pro bydlení je pot eba vycházet z reálné demografické projekce vývoje po tu obyvatel a pot eb 
obyvatel m sta. Dále je v kapitole D. POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ 
USPO ÁDÁNÍ ÚZEMÍ (URBANISTICKOU KONCEPCI A KONCEPCI USPO ÁDÁNÍ 
KRAJINY) uvedeno, že bude zachována stávající urbanistická koncepce obsažená v platném územním 
plánu a zastavitelné plochy budou ešeny tak, aby sídlo vhodn  zahuš ovaly a minimalizovaly tím 
zábor krajiny. Jednotlivé návrhové plochy byly již d íve p edm tem projednání, a  už v p vodním 
územním plánu m sta schváleném v Zastupitelstvu m sta dne 29. 6. 2004 i v následných zm nách 
(platné zm ny . 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 a 10). V navrhovaném územním plánu Hlu ína jsou tedy výše 
uvedené požadavky zapracovány a tímto i respektovány.  
Nejedná se ve v tšin  p ípad  o nové vymezované plochy. Nov  jsou jen zahrnuty požadavky ob an , 
které podali v rámci tohoto projednání nového územního plánu. Ty byly rovn ž 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. Na základ  výsledk  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. 
Zastavitelné plochy, plochy p estaveb a dostaveb jsou územním plánem navrženy zejména v prolukách 
zástavby a na pozemcích navazujících na zastav né území. 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.  
Pro konkrétn  vymezené zastavitelné plochy v rámci návrhu územního plánu (vymezení je provedeno 
v tabulkách zastavitelných ploch a v grafické p íloze I.B.a) je vyžadováno zpracování územní studie. 
Ú elem po ízení t chto studií je ov ení optimálního využití ploch v etn  ešení jejich obsluhy a 
napojení na ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 
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. 
Vyhodnocení pot eby vymezení zastavitelných ploch je obsaženo v textové ásti od vodn ní návrhu 
územního plánu v kapitole II.A.k) VYHODNOCENÍ Ú ELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAV NÉHO 
ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POT EBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. Ze 
skute ností uvedených v této kapitole  vyplývá, že na základ  demografické prognózy vývoje obyvatel 
lze u init záv r o reálné pot eb  nových ploch pro obytnou výstavbu v ešeném území /uvedená 
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problematika je v kap. II.A.k) textové ásti od vodn ní podrobn  popsána/. Odhad reálné pot eby 
nových ploch pro obytnou výstavbu je p itom ovlivn n – vedle již zmín ných demografických faktor  
- rovn ž p sobením dalších vliv : 
- Zkušenost z realizace bytové výstavby potvrzuje, že to, zda nová výstavba bude na plochách 
vymezených územním plánem realizována, závisí na p ipravenosti a tržní dostupnosti pozemk  (zda 
budou k prodeji skute n  nabídnuty), jejich cen , na celkové ekonomické situaci (nap . ve ejné 
podpo e nové bytové výstavby, sazbách hypoték apod.). Jedná se tedy o adu prom nlivých faktor .  
- V praxi výrazn  absentují ekonomické nástroje, které by posílily nabídku na trhu stavebních 
pozemk . Nízké zdan ní stavebních pozemk  v kombinaci s nízkou výnosností vklad , vede k držení 
t chto aktiv. Nemalou roli zde hraje i percepce r stu cen stavebních pozemk  v posledních letech, 
která spoluvytvá í „cenovou bublinu“ i v tomto segmentu nemovitostí (viz nap . pokles cen byt  v 
posledních letech).  
- Z dlouhodobého hlediska je možné p edpokládat jak r st hybnosti obyvatel (dojížd ní za prací), 
zlepšení dopravní dostupnosti Hlu ína, tak i další r st preferencí kvalitního obytného prost edí, což 
vše povede k výrazn jším suburbaniza ním projev m m sta Ostravy i v ešeném území (které jsou 
dosud omezené) a vyšší poptávce po bydlení.  
- P evaha nabídky pozemk  na trhu je nezbytná s ohledem na p im ené fungování trhu s pozemky a s 
ohledem na skute nost, že vyšší ceny pozemk  by vedly k dalšímu tlaku na nežádoucí pokles po tu 
obyvatel v ešeném území. Sou asné tržní ceny pozemk  na území m sta jsou pom rn  vysoké.  
- ešené území pat í ke specifickému regionu Hlu ínska, s tradicí individuální bytové výstavby a 
vysokou soudržností obyvatel území.  
V této souvislosti je nutné uvažovat i s plochami pro komunikace a plochami, které p i vlastní 
zástavb  nejsou využitelné (cca 20% ploch podle skute ných podmínek navržených lokalit).   
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. Tzn. navržené 
zastavitelné plochy Z1 z stanou sou ástí návrhu ÚP Hlu ína. 
 
4. ást textu námitky: 
„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. Podatel má s lokálními záplavami osobní 
neblahé zkušenosti ze svého trvalého bydlišt  Hornická 1270/4, Hlu ín - viz P ÍLOHA.“  

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

Od vodn ní: 
Návrh územního plánu Hlu ína je vypracován v souladu se schváleným zadáním nového ÚP m sta 
(schváleno v Zastupitelstvu m sta Hlu ína dne 7.6.2012 pod . usnesení 15/6a). V zadání je v kapitole 
D. POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ ÚZEMÍ (URBANISTICKOU 
KONCEPCI A KONCEPCI USPO ÁDÁNÍ KRAJINY) uvedeno, že bude zachována stávající 
urbanistická koncepce obsažená v platném územním plánu a zastavitelné plochy budou ešeny tak, aby 
sídlo vhodn  zahuš ovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Jednotlivé návrhové plochy byly již 
jednou p edm tem projednání, a  už v p vodním územním plánu m sta schváleném v Zastupitelstvu 
m sta dne 29.6.2004 i v následných zm nách (platné zm ny . 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 a 10). 
V navrhovaném územním plánu Hlu ína jsou tedy výše uvedené požadavky zapracovány a tímto i 
respektovány. Nejedná se ve v tšin  p ípad  o nové vymezované plochy. 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  
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zmenšeny, i p edvedeny do ploch územní rezervy i úpln  z navrhovaného územního plánu 
odstran ny. 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. Tzn. navržené 
zastavitelné plochy v rozsahu záboru zem d lských a lesních pozemk  z stanou sou ástí návrhu ÚP 
Hlu ína. 
 
5. ást textu námitky: 
„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.“  

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

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. 
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, 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 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.“ 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá.  
 
6. ást textu námitky: 
„Navrhované vymezení navržených zastavitelných ploch Z1 je neproporcionální vzhledem k práv m a 
oprávn ným zájm m podatele.“ 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

Od vodn ní: 
Navrhované vymezení navržených zastavitelných ploch je proporcionální vzhledem k práv m a 
oprávn ným zájm m podatele.  
Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brn  . 1 Ao 1/2009 – 120 ze dne 21.7.2009 k uvedené 
problematice mj. uvádí, 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.“ i: 
„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).“. 
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Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brn  . 2 Ao 4/2008 - 88. ze dne 5.2.2009 k uvedené 
problematice mj. uvádí, že:  „..správní soud (jehož úkol spo ívá v ochran  základních práv a svobod, 
které jsou dle l. 4 Ústavy pod ochranou soudní moci) 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. Výsledné funk ní a prostorové uspo ádání území 
pak musí vždy p edstavovat rozumný kompromis a vyváženost mezi jednotlivými ve ejnými a 
soukromými zájmy navzájem.“. 
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.  
 
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. 
 
7. ást textu námitky: 
„Záv re ný návrh: 
S ohledem na výše uvedené navrhuje podatel z návrhu nového územního plánu Hlu ína navržené 
plochy p estavby P1-1 a P1-2 a zastavitelné plochy Z1 vypustit a ponechat pro dané plochy stávající 
využití.“ 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

Od vodn ní: 
Návrh územního plánu Hlu ína je vypracován v souladu se schváleným zadáním nového ÚP m sta 
(schváleno v Zastupitelstvu m sta Hlu ína dne 7.6.2012 pod . usnesení 15/6a). V zadání je v kapitole 
C) POŽADAVKY NA ROZVOJ M STA uveden požadavek, že p i návrhu zastavitelných ploch pro 
bydlení je pot eba vycházet z reálné demografické projekce vývoje po tu obyvatel a pot eb obyvatel 
m sta. Dále je v kapitole D. POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ ÚZEMÍ 
(URBANISTICKOU KONCEPCI A KONCEPCI USPO ÁDÁNÍ KRAJINY) uvedeno, že bude 
zachována stávající urbanistická koncepce obsažená v platném územním plánu a zastavitelné plochy 
budou ešeny tak, aby sídlo vhodn  zahuš ovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Jednotlivé 
návrhové plochy byly již jednou p edm tem projednání, a  už v p vodním územním plánu m sta 
schváleném v Zastupitelstvu m sta dne 29.6.2004 i v následných zm nách (platné zm ny . 1, 2, 3, 5, 
6, 8, 9 a 10). V navrhovaném územním plánu Hlu ína jsou tedy výše uvedené požadavky zapracovány 
a tímto i respektovány. Nejedná se ve v tšin  p ípad  o nové vymezované plochy. 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 p estavby se tímto územním plánem stanoví jako plochy zastav né. Zastavitelné plochy, 
plochy p estaveb a dostaveb jsou územním plánem navrženy zejména na pozemcích navazujících na 
zastav né území. Jedná se o plochy P 1.1 (zm na na plochu BH – bydlení – hromadné v bytových 
domech) a P 1.2 (zm na na plochu VD – výroba a skladování – drobná výroba a výrobní služby).  
V textové ásti od vodn ní jsou tyto plochy od vodn ny v kapitole 4.1.4) DOPRAVA STATICKÁ – 
ODSTAVOVÁNÍ, PARKOVÁNÍ A GARÁŽOVÁNÍ VOZIDEL - Výchozí stav je uvedeno, že p estavba 
stávajících objekt  na budovy související s hromadným bydlením bude podmín na výstavbou 
odpovídajícího po tu odstavných stání. Tzn. objekty adových garáží by nem ly být rušeny d íve, než 
bude k dispozici tomu odpovídající kapacita odstavných stání a proto nebude brán no ve stávajícím 
využívání t chto objekt . Zám r byl p evzat ze stávajícího územního plánu m sta, podle n j bylo k 
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asanaci navrženo toto garážišt  na ulici Severní, které je jedním z nejstarších na území m sta a je již 
ve zna n  špatném stavebn  technickém stavu, kde již n které garáže možná ani nejsou užívány. 
Vzhledem k tomu, že je garážišt  orientováno elem ke vstupu do stávajících objekt  bytových dom  
na ul. Severní a jeho estetická a hygienická úrove  je tém  nulová, je navrženo odstranit tyto objekty. 
Na uvoln ných plochách by bylo možno provést p ípadnou výstavbu bytových dom  s vestav ným 
podlažím hromadných garáží. Další dv  ady hromadných garáží by bylo možné vystav t západn  od 
poslední ady, která i v návrhu z stává zachována. Stávající územní plán umož oval rovn ž ponechání 
a využívání objektu jako garáže. Návrhem nového územního plánu se tato možnost nezm nila. 
Z tohoto d vodu se této ásti námitky nevyhovuje. 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. Tzn. navržené 
plochy p estavby P1-1 a P1-2 a zastavitelné plochy Z1 z stanou sou ástí návrhu ÚP Hlu ína. 
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Námitka (ozn. pod . 27), 
kterou podal Pavel Paschek, Malánky 6a, 748 01 Hlu ín, písemn  dne 27.3.2014 dopisem ze dne 
27.3.2014, vedeno pod .j. HLUC-12570/2014/OÚPaPP/KU, ozn. ve spise jako podání .27 a 
doru eno v ádném termínu: 
 
1. Text námitky: 
„Vznáším p ipomínku k návrhu ÚP Hlu ína, týkající se území, ozna ené jako Z 1.75. Již 2x muselo 
zastupitelstvo m sta zrušit zm nu ÚP, která se týkala dané oblasti. Nevidím zde jediný d vod, pro  
oblast znovu zm nit, povede to op t k soudním p elí ením. Dokud m sto ádn  nezd vodní, pro  chce 
danou oblast zm nit, nemá smysl tuto oblast v novém ÚP Hlu ína zakreslovat.“ 

 
Letecký snímek lokality:       Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se bere na v domí.  
 
Od vodn ní: 
Podatel vzal dne 5.3.2015 toto podání – námitku zp t. 
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Námitka (ozn. pod . 28), 
kterou podal Tomáš Paschek, Malánky 676/6, 748 01 Hlu ín, písemn  dne 27.3.2014 dopisem ze 
dne 26.3.2014 (vedeno pod . j. HLUC-12572/2014/OÚPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání . 28) 
doru eno v ádném termínu: 
 
Text námitky: 
„Vznáším tímto námitku k návrhu ÚP Hlu ína, která se týká území ozna ené jako Z 1.72 a které 
sousedí s mými pozemky k. . 3516 a k. . 3515/1. Myslím si, že by se nem la m nit p da, kde se 
provádí zem d lská innost na oblast pro výstavbu RD, když navíc zde nejsou inž. sít , p ístupová 
cesta je velmi úzká. 
Následnou výstavbou RD by došlo ke znehodnocení mého pozemku, který slouží nejen mé rodin  jako 
klidová zóna. “ 
 
Letecký snímek lokality:             Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Území dot ené námitkou ve stávajícím ÚP Hlu ín: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje.  
Od vodn ní: 
Návrh územního plánu Hlu ína je vypracován v souladu se schváleným zadáním nového ÚP m sta 
(schváleno v Zastupitelstvu m sta Hlu ína dne 7.6.2012 pod . usnesení 15/6a). V zadání je v kapitole 
D. POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ ÚZEMÍ (URBANISTICKOU 
KONCEPCI A KONCEPCI USPO ÁDÁNÍ KRAJINY) uvedeno, že bude zachována stávající 
urbanistická koncepce obsažená v platném územním plánu a zastavitelné plochy budou ešeny tak, aby 
sídlo vhodn  zahuš ovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Uvedená návrhová plocha byla již 
jednou p edm tem projednání, a to v p vodním územním plánu m sta schváleném v Zastupitelstvu 
m sta dne 29.6.2004, kde byly za azeny do území individuálního bydlení vesnického charakteru 
s možností mj. výstavby rodinných dom . V navrhovaném územním plánu Hlu ína byly tedy výše 
uvedené požadavky zapracovány a tímto i respektovány. Nejedná se v tomto p ípad  o nov  
vymezovanou plochu. 
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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. Tzn. již v této fázi dochází k úpravám a p ehodnocení 
rozsahu vymezovaných zastavitelných ploch. 
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. 
Uvedená zastavitelná plocha Z 1.72 sice svým tvarem a umíst ním dopl uje stávající urbanistickou 
koncepci a navazuje na okolní smíšenou obytnou zástavbu, ovšem vzhledem k nedostate nému 
p ístupu do lokality a možnosti napojení na inženýrské sít  je na základ  podaných námitek provedeno 
p ehodnocení možnosti funk ního využití návrhové plochy Z 1.72 a rozhodnuto o jejím za azení do 
plochy zem d lských pozemk  (NZ). 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se jí vyhovuje. Tzn. 
vzhledem k nedostate nému p ístupu do lokality a možnosti napojení na inženýrské sít  je návrhová 
plocha Z 1.72 za azena do plochy zem d lských pozemk  (NZ). 
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Námitka (ozn. pod . 29), 
kterou podal Josef Stacha, Anna Stachová, Malánky 1634/14, 748 01 Hlu ín, písemn  dne 
26.3.2014 dopisem ze dne 26.3.2014 (vedeno pod .j. HLUC-12577/2014/OÚPaPP/KU) (ozn. ve spise 
jako podání .29) doru eno v ádném termínu: 
 
Text námitky: 
„Vznáším tímto námitku k návrhu ÚP Hlu ína, která se týká území ozna ené jako Z 1.72.  
Pozemek . 3540/7 slouží jako zahrada pro p stování ovocných strom  a zeleniny a nehodlám tento 
pozemek m nit na stavební parcelu. Rovn ž vedlejší pozemky jsou užívány pro zem d lskou innost. 
Vzhledem k neustálému úbytku zem d lské p dy v R a nevyužité bytové zástavby a byt  v Hlu ín  
považujeme tento návrh za velmi neuvážený a s návrhem nesouhlasíme. “ 
 
Letecký snímek lokality:             Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Území dot ené námitkou ve stávajícím ÚP Hlu ín: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje.  
Od vodn ní: 
Návrh územního plánu Hlu ína je vypracován v souladu se schváleným zadáním nového ÚP m sta 
(schváleno v Zastupitelstvu m sta Hlu ína dne 7.6.2012 pod . usnesení 15/6a). V zadání je v kapitole 
D. POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ ÚZEMÍ (URBANISTICKOU 
KONCEPCI A KONCEPCI USPO ÁDÁNÍ KRAJINY) uvedeno, že bude zachována stávající 
urbanistická koncepce obsažená v platném územním plánu a zastavitelné plochy budou ešeny tak, aby 
sídlo vhodn  zahuš ovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Uvedená návrhová plocha byla již 
jednou p edm tem projednání, a to v p vodním územním plánu m sta schváleném v Zastupitelstvu 
m sta dne 29.6.2004, kde byly za azeny do území individuálního bydlení vesnického charakteru 
s možností mj. výstavby rodinných dom . V navrhovaném územním plánu Hlu ína byly tedy výše 
uvedené požadavky zapracovány a tímto i respektovány. Nejedná se v tomto p ípad  o nov  
vymezovanou plochu. 
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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. Tzn. již v této fázi dochází k úpravám a p ehodnocení 
rozsahu vymezovaných zastavitelných ploch. 
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. 
Uvedená zastavitelná plocha Z 1.72 sice svým tvarem a umíst ním dopl uje stávající urbanistickou 
koncepci a navazuje na okolní smíšenou obytnou zástavbu, ovšem vzhledem k nedostate nému 
p ístupu do lokality a možnosti napojení na inženýrské sít  je na základ  podaných námitek provedeno 
p ehodnocení možnosti funk ního využití návrhové plochy Z 1.72 a rozhodnuto o jejím za azení do 
plochy zem d lských pozemk  (NZ). 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se jí vyhovuje. Tzn. 
vzhledem k nedostate nému p ístupu do lokality a možnosti napojení na inženýrské sít  je návrhová 
plocha Z 1.72 za azena do plochy zem d lských pozemk  (NZ). 
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Námitka (ozn. pod . 30), 
kterou podal Mgr. Pavel Paschek, Malánky 1757/6a, 748 01 Hlu ín, písemn  dne 27.3.2014 
dopisem ze dne 26.3.2014 (vedeno pod .j. HLUC-12578/2014/OÚPaPP/KU) (ozn. ve spise jako 
podání .30) doru eno v ádném termínu: 
 
Text námitky: 
„Vznáším tímto námitku k návrhu ÚP Hlu ína, která se týká území, ozna ené jako Z 1.72 a které 
nenachází v t sném sousedství s mým pozemkem k. . 3515/3 v k.ú. Hlu ín. 
Je zbyte né m nit zem d lskou p du, na které se aktivn  provádí zem d lská innost, v území pro 
výstavbu RD. Nejsou zde žádné inž. Sít , p ístup k vyzna ené oblsti Z 1.72 jejen po úzké soukromé 
cest .“ 
 
Letecký snímek lokality:             Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Území dot ené námitkou ve stávajícím ÚP Hlu ín: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se bere na v domí.  
 

Od vodn ní: 
Podatel vzal dne 5.3.2015 toto podání – námitku zp t. 
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Námitka (ozn. pod . 31), 
kterou podal René Baloušek, Moravská 2006/40b, 748 01 Hlu ín, písemn  dne 28.3.2014 dopisem 
ze dne 28.3.2014 (vedeno pod .j. HLUC-12749/2014/OÚPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání .31) 
doru eno v ádném termínu: 
 
Text námitky: 
„Pozemek 772/1 a 772/2 zapracovat dle skute ného a v souladu se sousedními pozemky do „VD“.“ 

 
Letecký snímek lokality:   Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje. 
 

Od vodn ní: 
Návrh územního plánu Hlu ína byl vypracován v souladu se schváleným zadáním nového ÚP m sta 
(schváleno v Zastupitelstvu m sta Hlu ína dne 7.6.2012 pod . usnesení 15/6a). V zadání je v kapitole 
D. POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ ÚZEMÍ (URBANISTICKOU 
KONCEPCI A KONCEPCI USPO ÁDÁNÍ KRAJINY) uvedeno, že bude zachována stávající 
urbanistická koncepce obsažená v platném územním plánu a zastavitelné plochy budou ešeny tak, aby 
sídlo vhodn  zahuš ovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Uvedené pozemky jsou ve stávajícím 
územním plánu schváleném v Zastupitelstvu m sta dne 29.6.2004 sou ástí území podnikatelských 
aktivit jako stabilizovaná plocha. V p ipravovaném návrhu územního plánu jsou za azeny do plochy 
technické infrastruktury – inženýrské sít  (TI).  
Vzhledem k tomu, že v souladu s výše uvedeným je pot eba ponechat sou asné využití pozemk , bude 
lokalita zanesena do plochy výroby skladování – drobné výroby a výrobní služby (VD). 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému se námitce vyhovuje. Tzn. uvedené pozemky budou zapracovány 
do plochy výroby skladování – drobné výroby a výrobní služby (VD) z d vodu ponechání sou asného 
využití pozemk . 
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Námitka (ozn. pod . 32), 
kterou podali Vilém Tome ek, Milena Tome ková, Dlouhoveská 399/75, 748 01 Hlu ín, zastoupeni 
na základ  plné moci ze dne 22.1.2014 Mgr. Pavlínou ehovou, advokátkou, . AK 14926, se sídlem 
ve Zlín , Zarámí 4077, písemn  dne 31.3.2014 dopisem ze dne 27.3.2014 (vedeno pod .j. HLUC-
12845/OÚPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání .32) doru eno v ádném termínu: 
 
Text námitky: 
„Podatelé nesouhlasí s vymezením celé plochy pozemku parc. . 4202/1 jako plochy Nezastav né - 
zem d lské, plochy zem d lských pozemk  - NZ. Podatelé požadují zm nit funk ní vymezení této 
plochy na plochu pro bydlení - BI, tak jako tomu bylo v dosavadním územním plánu m sta Hlu ína, 
p ed schválením zm ny . 10. 
Od vodn ní námitky:  
Pozemek parcelní íslo 4202/1 v katastrálním území Hlu ín (dále jen .p edm tný pozemek) byl v 
územním plánu m sta Hlu ína z 29.6.2004 vymezen jako sou ást oblasti pro bydlení – BI.  
Zm nou . 10 schválenou zastupitelstvem m sta dne 15.12.2011 byla provedena zm na v území a z 
plochy pro bydlení se stala plocha pro zem d lské využití, a to v rozsahu pozemk  parc. ísla: 1252/1, 
4244/4, 4293/4, 4172 a 4202/1. 
V p edloženém návrhu územního plánu, ke kterému jsou podávány tyto námitky, jsou uvedené pozemky 
v etn  p edm tného pozemku za len ny do ploch zem d lských pozemk  (NZ), které není možné dle 
navržených podmínek územního plánu v budoucnu zastav t. 
Tato zm na v ur ení plochy využití p edm tného pozemk  parc. . 4202/1 byla u in na zpracovatelem 
územního plánu zcela svévoln , bez jakéhokoli zd vodn ní.  
Podatelé nikdy, a to písemn , ani ústn , nerozporovali za azení p edm tného pozemku parc. . 4202/1 
do ploch pro bydlení. Toto dosavadní za azení naprosto akceptovali. 
Co podatelé v minulosti skute n  rozporovali, byl zám r m sta na zastav ní pozemk  parc. . 1252/1, 
na n mž byl v minulosti zpracováván návrh k zástavb . S tímto podatelé skute n  výrazn  nesouhlasili, 
nebo  na pozemcích 1252/1 dlouhodob  zem d lsky hospoda í. Pakliže si zpracovatelé územního 
plánu vyložili negativní vyjád ení podatel  sm ující k možnostem zastav ní jejich pozemk  genereln  
ke všem jejich pozemk m, ud lali tak zcela svévoln .  
V sousedství všech uvád ných pozemk  je zve ejn na a do územního plánu za len na územní studie 
Dlouhoveská - Moravská (dále také jen "územní studie"), která po ítá s výstavbou rodinných dom . 
P i projednávání územní studie se podatelé vyjád ili nesouhlasn  s p edešlou variantou této studie v 
tom smyslu, že nehodlali poskytnout ást p edm tného pozemku pro vedení komunikací obsluhujících 
území v p edm tné studii bez náhrady. 
D vody pro negativní vyjád ení k návrhu územní studie byly také dány: 
- limitovanou kapacitou sou asné komunikace na pozemku parc. . 4552, jež v navrhované variant  
studie m la propojovat ulici Dlouhoveskou a Moravskou, a dále - tím, že nedošlo k dohod  m sta a 
podatel  o náhrad  (kompenzaci) za poskytnutí ásti p edm tného pozemku pro další komunikace, 
p i emž podatelé za poskytnutí t chto pozemk  m li zájem o projednání možnosti sm ny p edm tné 
ásti pozemk  ur ené pro obslužnou komunikaci navrhovanou v územní studii s jinými pozemky ve 

vlastnictví m sta (konkrétn  pozemek parc. . 4246 a/nebo parc. . 4553). 
Podatelé však nikdy nevyjád ili negativní postoj k samotné územní studii jako takové. P i 
projednávání variant územní studie vyjád ili požadavek, aby ást pozemku parc. . 4202/1 byla 
sou ástí studie a byla na n m naplánována 2-3 stavební místa. Zám r územní studie by v tomto 
rozsahu byl pln  v souladu se zám ry podatel . 
K dohod  s m stem však nedošlo a výsledkem byla zm na územního plánu . 10, kdy m sto schválilo 
zm nu využití na plochy zem d lské jako komplex a nikoli vyjma p edm tného pozemku. V 
navrhovaném územním plánu je tak zahrnuta zm na . 10 a zm n n zp sob využití p edm tného 
pozemku z plochy pro bydlení na plochu zem d lskou - nezastav nou - NZ, s ímž podatelé nesouhlasí 
a tento jejich nesouhlas je v pr b hu asu zcela konstatní. 
Za azení p edm tného pozemku parc. . 4202/1 do ploch pro bydlení by bylo logickým krokem, nebo  
tento pozemek p ímo navazuje na dosavadní zastav né plochy a i na plánovanou územní studii 
Dlouhoveská - Moravská. Dopravní obslužnost p edm tného pozemku by mohla být zajiš ována 
prost ednictvím komunikace plánované v územní studii a napojena na pozemek parc . 4552, který je 
veden v katastru nemovitostí jako typ ostatní komunikace a který lemuje p edm tný pozemek. Za 
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podmínky, že by dopravní obslužnost pro motorová vozidla byla vedena z lokality územní studie 
Dlouhoveská - Moravská a k p edm tnému pozemku, jsou podatelé ochotni také jednat vst ícn  ve 
sm ru rozší ení komunikace na pozemku parc. . 4552 na úkor p edm tného pozemku v jeho 
nezbytném rozsahu a to tak, aby tento pozemek mohl být dostate n  dopravn  obsloužen p i 
sou asném za azení p edm tného pozemku do ploch pro bydlení. Územní studie toto napojení také ve 
svých výkresech p edpokládá. 
Podatelé nesouhlasí s tím, aby pro dopravní obslužnost motorovými vozidly lokality p edm tného 
pozemku i územní studie Dlouhoveská - Moravská sloužila komunikace na pozemku parc. . 4552 ve 
sm ru od ulice Dlouhoveské, nebo  tato ulice je velice úzká a kapacitn  by neunesla vyšší než 
sou asný provoz, když obsluhuje stávající zástavbu rodinných dom  Stávající komunikace v sou asné 
dob  (sotva) spl uje podmínky vyhl. Ministerstva pro místní rozvoj . 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném zn ní, ust. § 20 odst. 7 o minimální ší i komunikace 
vedoucí k rodinným dom m i zástavb  rodinných dom  a ust. § 25 odst. 7 o minimální vzdálenosti 
pr elí budov od okraje komunikace, jen díky vlastník m sousedících pozemk , kte í pro vyhovující 
ší i komunikace uvolnili ásti svých pozemk   
Podatelé v souladu se zn ním územního plánu p ed zm nou . 10 plánovali a plánují v asovém 
rozp tí 5 - 8 let možnost zastav t nebo poskytnout k zastav ní p edm tný pozemek (zejména pozemek 
parc. . 4202/1) rodinnými domy. Územní plán je závazným dokumentem m sta, který má 
dlouhodobou platnost a zm na, jež je p edm tem projednávaného návrhu územního plánu v 
dlouhodobém horizontu narušuje legitimní o ekávání a plány podatel . 
Zpracovatel p i ve ejném projednání nového návrhu územního plánu uvedl, že z podn tu dot ených 
orgán  a Krajského ú adu Moravskoslezského kraje musel upravit n které za azení ploch a rozší it 
kapacitu ploch zem d lské p dy v souladu s právními p edpisy, proto došlo k n kterým úpravám 
za azení funk ního vymezení pozemk  z plochy zastavitelné na nezastavitelnou (zem d lskou) nap . 
p edm tný pozemek o vým e 14 557 m2, nebo nap . pozemky p. Ricka na Malánkách o vým e cca 5 
tis m2. Podatelé v této souvislosti uvád jí, že nesouhlasí se zm nou funk ního využití z plochy pro 
bydlení BI na plochu zem d lskou z uvedeného od vodn ní, když jiné dosavadní zem d lské plochy se 
v návrhu územního plánu zcela bezd vodn  m ní na plochy ur ené k zástavb  (nap . plochy za 
kasárna ozna ené jako smíšená výrobní plocha Z-1.75, nebo plochy za sídlišt m OKD ozna ené jako 
Z-1.14 plocha pro bydlení). 
Funk ní vymezení p edm tné plochy jako nezastav né - zem d lské v novém územním plánu by 
vzhledem k výše uvedeným skute nostem p edstavovalo zásadní, neopodstatn ný, neproporciální a 
neakceptovatelný zásah do vlastnických práv podatel . 
M sto Hlu ín by takovýmto postupem v i t mto podatel m porušilo principy legitimního o ekávání a 
právní jistoty, jak je v ad  svých rozhodnutí definoval Ústavní soud. Podatelé v tomto sm ru 
poukazují zejména na nález ze dne 5.8.2004, sp.zn. I. ÚS 77/03, v n mž Ústavní soud mimo jiné 
konstatoval, že „Pojem „majetek“ obsažený v první ásti lánku 1 Dodatkového protokolu k Úmluv , 
má totiž autonomní rozsah, který není omezen na vlastnictví hmotného jm ní, a nezávisí na formální 
kvalifikaci vnitrostátního práva. (viz rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve v ci 
Broniowski proti Polsku 2002). M že zahrnovat jak "existující majetek", tak majetkové hodnoty, 
v etn  pohledávek, na jejichž základ  st žovatel m že tvrdit, že na jejich spln ní má p inejmenším 
"legitimní o ekávání" (ésperance légitimel/egitimate expectation).“ Dále podatelé poukazují na nález 
ze dne 26.4.2005, sp.zn. IV ÚS 167/05, podle n jž „Soudní ochrana legitimního o ekávání na 
uspokojení hmotného zájmu stojí na stejné úrovni jako právo vlastnické. Nárok plyne již z takto 
dovozovaného práva, nebo  legitimní o ekávání založená zákonem požívají stejné ochrany jako 
majetek sám.“ Podatelé dodávají, že podle judikatury Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) 
m že porušení principu legitimního o ekávání p i schválení vydání územního plánu, resp. opat ení 
obecné povahy, být d vodem jeho zrušení soudem (srov. nap íklad rozsudky NSS .j. 2 Ao 2/2008 - 62, 
nebo .j. 1 Ao 7/2010 - 92). 
Krom  toho by omezení vlastnických práv podatel  vzhledem k jeho rozsahu a možným d sledk m 
zcela nepochybn  p esáhlo spravedlivou míru (pro bližší vysv tlení tohoto pojmu lze op t odkázat na 
výše citovanou judikaturu NSS, zejména usnesení rozší eného senátu NSS ze dne 21.7.2009, .j. 1 Ao 
1/2009 - 120). NSS opakovan  konstatoval, že v takovýchto p ípadech vždy vzniká ústavní povinnost 
ve ejné moci zajistit dot enému vlastníku adekvátní náhradu ve smyslu l. 11 odst. 4 Listiny, a to z 
ve ejných prost edk  nebo z prost edk  toho, v jehož prosp ch je zásah do vlastnictví proveden. 
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V této souvislosti NSS v citovaném usnesení svého rozší eného senátu dále uvedl, že ust. § 102 odst. 2 
stavebního zákona (které s ú inností od 1.1.2012 upravuje postup a podmínky náhrady za zm nu 
ur ení pozemku v územním plánu ze zastavitelného na nezastavitelný) zjevn  nepokrývá všechny 
možné p ípady, kdy zm na územního plánu zp sobuje takový zásah do vlastnického práva, že je 
nezbytné za n j v souladu s l 11 odst. 4 Listiny) poskytnout náhradu. Dále pak NSS konstatoval, že 
"pokud tedy zákonodárce výslovn  upravuje náhrady jen pro n které myslitelné p ípady, zatímco o 
jiných ml í, nelze než - má-li být napln n požadavek ústavn  konformního výkladu „jednoduchého“ 
práva - dosp t k záv ru, že uvedenou náhradu by bylo možno p iznat na základ  p ímé aplikace l. 11 
odst. 4 LZPS za p im eného užití ustanovení § 102 stavebního zákona, ítaje v to i ustanovení o 
subjektech povinných k výplat  náhrad, o lh tách a procedurách k jejich poskytnutí a o soudní 
ochran . Podatelé jsou nucení konstatovat, že v p ípad  vydání nového územního plánu, obsahujícího 
navržené vymezení nezastav né plochy na jejich p edm tném pozemku, by se tímto postupem domáhali 
náhrady veškerých škod, v etn  ušlého zisku, za znehodnocení svých nemovitostí a s nimi souvisejících 
(i plánovaných) investic. 
Cílem územního plánování je rozvoj dot ených území (III. Ús 455/03) a jeho cílem by také m lo být 
sladit ve ejný zájem se zájmy individuálními v dot eném území (NSS . j. 1 Ao 1/2009-109) Podatelé 
mají za to, že bude-li vyhov no jejich námitkám a p edm tný pozemek bude za azen do ploch pro 
bydlení, dojde tak ke slad ní zájm  ve ejných projevených v plánované okolní zástavb  v dot eném 
území, se zájmy individuálními podatel , kte í jsou vlastníky p edm tného pozemku dot eného zm nou 
v za azení jeho funk ního využití.  
Navržené funk ní vymezení p edm tného pozemku jako plochy BI - plochy bydlení - individuální v 
rodinných domech m stské a p ím stské - je v plném souladu s cíli a úkoly územního plánování, 
zejména s požadavky § 18 odst. 2 a § 19 odst. 1 písm. b), c), e) stavebního zákona, se zásadou 
subsidiárnosti a minimalizace zásah  do vlastnických práv p i tvorb  územního plánu, s komplexním 
využitím území, které plynule navazuje v okolních pozemcích na územní studii Dlouhoveská - 
Moravská a s výše uvedenými zám ry k budoucímu využití území pro zástavbu rodinnými domy, když 
sou asn  plynule navazuje na stávající zástavbu.  
S ohledem na výše uvedené skute nosti podatelé navrhují a žádají, aby funk ní vymezení plochy 
p edm tného pozemku parc. . 4202/1 (podle p iložené grafické p ílohy) bylo v návrhu územního 
plánu zm n no na plochu bydlení BI.“ 
 
Letecký snímek lokality:            Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

Od vodn ní: 
Návrh územního plánu Hlu ína je vypracován v souladu se schváleným zadáním nového ÚP m sta 
(schváleno v Zastupitelstvu m sta Hlu ína dne 7.6.2012 pod . usnesení 15/6a). V zadání je v kapitole 
D. POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ ÚZEMÍ (URBANISTICKOU 
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KONCEPCI A KONCEPCI USPO ÁDÁNÍ KRAJINY) uvedeno, že bude zachována stávající 
urbanistická koncepce obsažená v platném územním plánu a zastavitelné plochy budou ešeny tak, aby 
sídlo vhodn  zahuš ovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Uvedené pozemky již byly jednou 
sou ástí návrhových ploch, a to v p vodním územním plánu m sta schváleném v Zastupitelstvu m sta 
dne 29.6.2004. Zárove  byla na lokalitu, jejíž sou ástí jsou i pozemky podatel , zpracována v ervnu 
2004 „Urbanistická studie Hlu ín – Dlouhoveská – Moravská, která podrobn ji ešila využití lokality 
mezi ulicemi Dlouhoveská a Moravská v Hlu ín , a to zejména návrh využití ploch pro individuální 
bydlení v dané lokalit , v etn  vjezd  na pozemky a ešení technické infrastruktury. Zástavba dle této 
studie byla navržena etapov , a to v závislosti na vlastnických vztazích. Z tohoto návrhu je patrné, že 
pozemky podatel  jsou sou ástí ploch pro 2. etapu výstavby. 
Podatelem uvád né d vody pro negativní vyjád ení k návrhu územní studie zde nebudou 
vyhodnocovány vzhledem k tomu, že nesouvisí pro svou podrobnost p ímo s projednáním územního 
plánu. 
Následn  v rámci zm ny .10 územního plánu Hlu ína (vydáno dne 15.12.2011 pod .j. 11/9a 
s ú inností od 31.12.2011) byl pozemek podatel  spolu s dalšími okolními pozemky (ozn. jako 
požadavek . 12/10) navráceny do zem d lské p dy. Ú elem zm ny .10 bylo p ehodnotit rozsah 
zastavitelných ploch ve všech ástech m sta Hlu ína, mj. na základ  získaných znalostí v terénu i 
informací od jednotlivých vlastník  ohledn  nezájmu vyvíjet jakoukoliv stavební innost, byly 
p ehodnoceny jednotlivé návrhové plochy a u n kterých z nich (mj. práv  i pozemky podatel ) 
prob hla zm na využití a za azení do území zem d lské p dy (N-ZP). Podatelé uvádí, že zm na 
využití pozemk  podatel  nebyla zd vodn na, p itom v textové ásti této zm ny je uvedeno, že 
jedním z d vod  po ízení zm ny .10 je, že „U lokalit, u kterých se v pr b hu platnosti územního 
plánu prokázala nemožnost jejich zástavby (zejména z majetkových d vod , pop . náro nosti na 
zainvestování pozemk ), dochází k jejich redukci a navrácení ástí území zp t do zem d lského 
p dního fondu (celkem se jedná o 5,3 ha p dy).“ A dokonce p ímo u požadavku ozn. jako 12/10 
týkající se pozemk  podatel  je uvedeno, že: „Zm na vymezené ásti území v Hlu ín  Rovninách, 
která se v sou asné dob  nachází v zón  urbanizované, v území individuálního bydlení vesnického 
charakteru (U - BIV) a v sou asné dob  a ani do budoucna není reálné provád t plánovanou výstavbu, 
je navržena zm na funk ního využití této ásti území zp t na plochy neurbanizované, území 
zem d lské p dy (N - ZP)“. B hem vlastního projednání zm ny .10 nebyla ze strany podatel  
využita p íležitost se procesu po izování územního plánu aktivn  ú astnit. 
Vzhledem ke zm nám požadavk  a nárok  na zástavbu ze strany mnoha vlastník  pozemk  v lokalit  
ul. Dlouhoveská – Moravská bylo p istoupeno k aktualizaci studie a op tovnému projednání se všemi 
vlastníky ohledn  možného budoucího ešení lokality v etn  dopravního napojení a ešení 
inženýrských sítí. Nová studie byla projednána a následn  v srpnu 2013 schválena možnost využití 
této studie jako podkladu pro rozhodování v území (v souladu s § 30 odst. 4 stavebního zákona). 
V p ipravovaném novém územním plánu Hlu ína byla takto provedená úprava (zapracování pozemk  
podatele do ploch zem d lských) p evzata a pozemky jsou tedy sou ástí plochy neurbanizované, 
zem d lských pozemk  (NZ). 
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. 
Navrhované ešení je v rozporu se zásadami ochrany zem d lského p dního fondu (ust. § 4 zákona . 
334/1992 Sb., o ochran  zem d lského p dního fondu, ve zn ní pozd jších p edpis ). Dle tohoto 
ustanovení je pro nezem d lské ú ely je nutno použít p edevším nezem d lskou p du, zejména 
nezastav né a nedostate n  využité pozemky v zastav ném území nebo na nezastav ných plochách 
stavebních pozemk  staveb mimo toto území, stavební proluky a plochy získané zbo ením p ežilých 
budov a za ízení. Musí-li však v nezbytných p ípadech dojít k odn tí zem d lského p dního fondu, 
nutno zejména 
a) co nejmén  narušovat organizaci zem d lského p dního fondu, hydrologické a odtokové pom ry v 
území a sí  zem d lských ú elových komunikací, 
b) odnímat jen nejnutn jší plochu zem d lského p dního fondu, 
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Pozemek parc. . 4202/1 k.ú. Hlu ín je sou ástí rozsáhlejší plochy zem d lské p dy za azené do II. 
t ídy ochrany, která je dle metodického pokynu Ministerstva životního prost edí vysoce chrán ná, její 
odn tí je pouze výjime né, a to p evážn  na zám ry související s obnovou ekologické stability krajiny, 
p ípadn  pro liniové stavby zásadního významu, nebo podmíne né. 
V dané lokalit  se nachází dostatek pozemk  v plochách zp sobu využití pro výstavbu rodinných 
dom . 
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. 
Území v dané lokalit  p edstavuje klasickou rozvoln nou krajinu. 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. 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. Tzn. pozemek 
parc. . 4202/1 v k.ú. Hlu ín z stane sou ástí plochy zem d lských pozemk  (NZ). 
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Námitka (ozn. pod . 36/1, 37/1, 38/1, 39/1, 40/1, 41/1, 42/1, 50/1,  51/1,  52/1, 
53/1, 54/1, 55/1, 56/1, 57/1, 61/1) - „H 01“ 
 
Text ásti námitky: 
„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.  
Od vodn ní námitky:  
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 - k tomu 
viz hlukové mapy na str. 38 hodnocení SEA územního plánu Hlu ína ve verzi z ledna 2014, dále nap . 
strategická hluková mapa dostupná na serveru http://geoportal.gov.cz, kde lze kliknutím zjistit p ímo hodnoty 
pro konkrétní místo dle leteckého snímku (viz náhled níže). Hluková zát ž, jejímž zdrojem je provoz silnice . 
1/56, p itom již v sou asné dob  p ekra uje maximální hygienické limity, stanovené zákonem . 258/2000 Sb., 
o ochran  ve ejného zdraví, v platném zn ní. Tuto skute nost prokazuje mimo jiné vyjád ení krajské hygienické 
stanice Moravskoslezského kraje (dále jen "KHS") ze dne 12. 8. 2009, .j. HOK(JOV-7609/213.1/09), jakož i 
rozhodnutí KHS ze dne 26. 2. 2009, .j. HOK/OV-9133/213.1/09 -007, kterým byla editelství silnic a dálnic 

R ud leno asov  omezené povolení pro p ekro ení hygienického limitu hluku v dob  denní i no ní ve 
venkovních a vnit ních chrán ných prostorech staveb z provozu silnice . 1/56 v Hlu ín , a to do 31. 12. 2011. 
P i vydání tohoto povolení p itom KHS vycházela z hygienického limitu pro tzv. "starou hlukovou zát ž" (viz 
P íloha . 3 na ízení vlády . 148/2006 Sb.).  
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 2013 (dostupný na 
http://www.mzp.cz/C1257458002FODC7/cz/akcni_plan_2013_msk/$FILE/OTM-AP _MSK_2013-29042013.pdf) nebo též 
p ímo hodnocení SEA územního plánu Hlu ína ve verzi z ledna 2014, str. 60:  
„P i hodnocení byl kladen d raz zejména na kvalitu ovzduší, která je v posuzovaném území nep íznivá". Lze 
d vodn  p edpokládat, že limity jsou p ekra ovány zejména v blízkosti nejzatížen jších silnic na území m sta 
Hlu ína, tedy p edevším silnice . . I/56. K tomu nap . hodnocení SEA územního plánu Hlu ína ve verzi z 
ledna 2014, str. 60: "u plochy smíšené výrobní u stávající komunikace s nadlimitním hlukovou zát ží lze volit jen 

výrobní provozy s minimálním nárokem na dopravu".  
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: „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).''). Tato velkoplošná maloobchodní za ízení svým provozem nepochybn  zp sobí nár st silni ní 
dopravy na silnici . 1/56, s ímž návrh ÚP po ítá (viz zmínka o dopravní obsluze smíšených výrobních MV u 
areálu bývalých kasáren v kapitole 4.1.1.2, str. 79, textové ásti od vodn ní návrhu ÚP). To potvrzuje p ímo 
hodnocení SEA územního plánu Hlu ína z ledna 2014 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.  
K významu limit  využití území v procesu po izování zm ny územního plánu se vyjád il NSS ve svém rozsudku 
ze dne 18. 7. 2006, j. 1 Ao 1/2006 - 74: „Limity využití území tak p edstavují jakési hranice pro využití území, a 

ta hranice zpravidla nep ekro itelné. Limity vyplývají bu  p ímo ze zákona, anebo jsou, s ohledem na pot eby a 

možnosti daného území, stanoveny až v rámci územn  plánovací dokumentace ( i její zm ny). Jedním z limit  

využití území je také hladina hluku. (...) Jak bylo konstatováno výše, hluk je limitem využití území, který je 

po izovatel zm ny územního plánu povinen p i zm n  vyzna it." 
Tento právní názor NSS o významu limit  využití území v procesu po izování zm ny územního plánu byl 
aprobován rozsudkem NSS ze dne 31. 1. 2012, j. 1 As 135/2011- 246: „ ... limity využití území p edstavují 

hranice pro využití území, a to hranice zpravidla nep ekro itelné; jedním z limit  využití území je také hladina 

hluku (takto rozsudek ze dne 18. 7. 2006, j. 1 Ao 1/2006 - 74). ( ... ) limity jsou stanoveny právními p edpisy 

proto, aby byly dodržovány. Nejsou tedy jen n jakým doporu ením, nebo dokonce jen nijak nesankcionovaným 

p áním zákonodárce. [44J Jak vyplývá z judikatury zdejšího soudu, ve ejnoprávní úprava ochrany p ed hlukem 

je na rozdíl od úpravy soukromoprávní vysoce formalizovaná, spojená s exaktními limity. "  

Podatel je p esv d en, že vymezení nové zastavitelné plochy Z 1.75 není navrženo v souladu se zákonem a to 
jak v procesním, tak ve v cném smyslu (což podatel podrobn  rozvádí dále v následujících námitkách, na které 
tímto odkazuje) a rovn ž nerespektuje princip proporcionality právní regulace (viz podrobn  níže).“ 
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Letecký snímek lokality:       Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje. 
 
Od vodn ní: 
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.  
Návrh územního plánu Hlu ína je vypracován v souladu se schváleným zadáním nového ÚP m sta 
(schváleno v Zastupitelstvu m sta Hlu ína dne 7.6.2012 pod . usnesení 15/6a). V tomto zadání je 
v kapitole C. POŽADAVKY NA ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE je pak uveden jako jeden z hlavních 
požadavk  vytvo it podmínky pro udržitelný rozvoj území, tj. vyvážený vztah hospodá ského rozvoje 
(vymezení výroby a ploch smíšených výrobních), sociální soudržnosti a kvalitních životních podmínek 
i posoudit kapacitu stávajících ploch pro podnikatelské aktivity, výrobu a skladování. Tyto plochy 

p ípadn  doplnit i navrhnout nové. Dále je v kapitole D. POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A 
PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ ÚZEMÍ (URBANISTICKOU KONCEPCI A KONCEPCI 
USPO ÁDÁNÍ KRAJINY) uvedeno, že bude zachována stávající urbanistická koncepce obsažená v 
platném územním plánu a zastavitelné plochy budou ešeny tak, aby sídlo vhodn  zahuš ovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny.  
V navrhovaném územním plánu Hlu ína (ve fázi spole ného projednání s termínem jednání dne 
5.6.2013) byly rovn ž v souladu se schváleným zadáním nového ÚP m sta pro p ípadný další rozvoj 
podnikání navrženy komer ní plochy pro možnou realizaci velkoplošných maloobchodních za ízení, 
která jsou na území m sta p ípustná pouze v rámci plochy smíšené výrobní (MV) na západním okraji 
zastav ného území Hlu ína v návaznosti na kasárna, nyní i areál hasi ského záchranného sboru, na 
ploše nevhodné pro rozvoj obytné funkce, s ohledem na dosud nerealizovaný obchvat m sta se jedná o 
jedinou významn jší plochu pro realizaci výrobn  obchodních aktivit na území m sta, ozn. jako 
plocha Z 1.75. 
Podatel nyní 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.  
Navrhuje se tedy vyhov t podané námitce, tzn. upravit vymezení zastavitelné plochy a její p esunutí 
do územní rezervy,  a to byla v souladu s § 18 odst. 4) stavebního zákona, s ohledem na potenciální 
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budoucí rozvoje m sta a aktuální priority a stav využití území. To znamená, že s územím je do 
budoucna po ítáno jako s lokalitou pro umíst ní velkoplošných výrobních a obchodních za ízení, ale 
v sou asné dob  ješt  nenastaly vhodné podmínky pro její vznik. 
S ohledem na § 19 odst. 1) písm. h) stavebního zákona je úkolem územního plánování vytvá et 
v území podmínky pro odstra ování náhlých hospodá ských zm n. S náhlým vznikem rozsáhlé 
lokality ur ené pro velkoplošný obchod, výrobu a skladování, je možné p edpokládat, že by došlo 
k narušení hospodá ských vazeb, které jsou v sou asné dob  založeny na rozprost ení obchodních, 
podnikatelských a výrobních službách rovnom rn  po celém území m sta, kdy p irozené t žišt  a 
jádro tvo í zcela logicky historické centrum m sta s hlavním nám stím. Vhodn  urbanisticky 
definované a fungující centrum m sta, které denn  obývá mnoho obyvatel, lze vzhledem k aktuálním 
trend m vysídlování mnoha eských m st vnímat jako hodnotu, která je základem a hlavní prioritou 
spole enského a hospodá ského rozvoje m sta. V souvislosti z výše uvedeným lze rovn ž poukázat na 
III. úplnou aktualizaci územn  analytických podklad  (dále jen „ÚAP“) zpracovanou v prosinci 2014 
pro Obec s rozší enou p sobností Hlu ín (dále jen „ORP“), kde je v ásti B. ROZBOR 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ v kap. 13. HOSPODÁ SKÉ PODMÍNKY v rámci SWOT 
analýzy jako hrozba uvedeno extenzivní a z hlediska lokalizace nevhodné posilování výrobních a 
obslužných funkcí obce. 
D vodem navrhované úpravy (zm ny využití návrhové plochy „MV – smíšené výrobní“ s ozn. Z 1.75 
na plochu územní rezervy (ozn. R 14) v etn  stanovení možného budoucího využití (plocha VD – 
výroby a skladování – drobná výroba a výrobní služby) v lokalit  „Jelenice“ na ul. Opavská 
v Hlu ín )  je vedle výše uvedených d vod  i skute nost, že bylo pot eba v rámci projednávaného 
nového územního plánu vyhov t požadavku akceptovat Politiku územního rozvoje (PÚR) eské 
republiky ( R) ve zn ní Aktualizace . 1 schválené usnesením Vlády eské republiky . 276 ze dne 
15. dubna 2015. Z tohoto dokumentu vyplývá mj. i nov  za azená republiková priorita územního 
plánování pro zajišt ní udržitelného rozvoje území s ozn. (24a), v niž je uvedeno: „Na územích, kde 

dochází dlouhodob  k p ekra ování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limit  pro 

ochranu lidského zdraví, je nutné p edcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. Vhodným 

uspo ádáním ploch v území obcí vytvá et podmínky pro minimalizaci negativních vliv  koncentrované 

výrobní innosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován 

dostate ný odstup od pr myslových nebo zem d lských areál .“ 
V p ipravovaném novém ÚP bylo tedy pot eba akceptovat tuto prioritu tím, že ÚP nenavrhuje novou 
výstavbu objekt  hygienické ochrany (bydlení, vybrané druhy ob anského vybavení apod.) na 
územích, kde dochází dlouhodob  k p ekra ování zákonem stanovených mezních hodnot imisních 
limit  a vhodným uspo ádáním ploch vytvá í podmínky pro minimalizaci negativních vliv  ploch s 
koncentrovanou výrobní inností na plochy bydlení, zejména s ohledem na lidské zdraví, hluk, prach 
nebo zápach. Navrhuje plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostate ný odstup 
od pr myslových nebo zem d lských areál . 
Na navrhované ploše Z 1.75 v p ipravovaném novém ÚP Hlu ína by bylo možné v souladu se 
stanovenými podmínkami pro využití plochy smíšené výrobní (MV) mj. i komer ní za ízení velkého 
plošného rozsahu realizovat. P i porovnání t chto stanovených podmínek a vzhledem k akceptaci 
priority (24a) PÚR a sou asné priority hospodá ského rozvoje je nutno vzít v úvahu i výsledky 
uvedené v textové ásti návrhu ÚP Hlu ína - hodnocení SEA, kde je k ploše MV uvedeno možné 
riziko emisí a hluku z výroby a zvýšené dopravní zát že a v rámci posouzení vlivu na jednotlivé 
složky životního prost edí, a to zejména na ovzduší i p du (dle tab. na str. 61 hodnocení SEA). 
Z výše uvedených d vod  byla provedena i úprava zp sobu využití plochy návrhové ozn. Z 1.75 do 
plochy územní rezervy (ozn. R 14). 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se jí vyhovuje. Tzn. 
plocha bude p evedena z návrhových ploch do plochy územní rezervy v etn  stanovení možného 
budoucího využití (plocha VD - výroby a skladování - drobná výroba a výrobní služby).  
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Námitka (ozn. pod . 36/2, 37/2, 38/2, 39/2, 40/2, 41/2, 42/2, 50/1,  51/1, 52/1, 
53/1, 54/1, 55/1, 56/1, 57/1, 61/1) - „H 02“ 
 
Text ásti námitky: 
„Navrhované vymezení nové zastavitelné plochy Z 1.75 (MV - smíšená výrobní) není v cn  zd vodnitelné.  
Od vodn ní námitky:  
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.1) „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. 19 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 zmínka o dopravní obsluze smíšených výrobních MV u areálu bývalých kasáren v 
kapitole 4.1.1.2, str. 79. Ve verzi návrhu ÚP z ledna 2014 je v kap. A.f.2) na str. 39 uvedeno: „Návrh plochy 
smíšené výrobní na západním okraji zastav ného území Hlu ína, v návaznosti na areál hasi ského záchranného 
sboru R, má umožnit realizaci aktivit výroby, služeb a obchodu zajiš ujících pracovní p íležitosti pro obyvatele 
Hlu ína a p ilehlých obcí.“ 
V hodnocení SEA územního plánu Hlu ína z ledna 2014 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 2014 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 „(…)/zábor ZPF, místní komunikace (doprava -emise, únik 
ropných produkt , solení apod.), lokální vytáp ní - emise, podzemní vedení a kanalizace - rizika porušení 
stávajících podzemních vedení a drenážních systém  p i výstavb , rizika porušení t snosti kanalizace" (viz 
tabulka na str. 59). 
V hodnocení SEA územního plánu Hlu ína z roku 2013 a rovn ž ve verzi z ledna 2014 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 jako MV nov  vymezena není) hodnocena stupn m -2. Dle vysv tlivek ve verzi SEA z roku 
2013 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). 
SEA ve verzi z ledna 2014 byla však zásadn  pozm n na a to tak, že sice z staly stejné íselné hodnoty v 
tabulce, avšak byly vypušt ny p vodní vysv tlivky a nahrazeny tímto komentá em na str. 60 až 61 (zvýrazn no 
podatelem): „Obdobný p ístup k hodnocení jednotlivých vliv  lze použít pro n který typ ploch i p i posuzování 
v i ovzduší, vod , p d  a p írod . To znamená, že kone ný vliv zám ru je ovlivn n volbou konkrétního zám ru 
a jeho zp sobu realizace. 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. Jako maximální 
negativní celkovou hodnotu pro ÚP Hlu ín se doporu uje považovat hodnotu -4. U ploch s vyšším negativním 
vlivem lze zvolit z podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití specifikovaných územním plánem 
takové, které splní toto kritérium nebo upravit postupy jejich realizace a provozu tak aby se snížil jejich 
negativní vliv (nap . u plochy smíšené výrobní u stávající komunikace s nadlimitním hlukovou zát ží lze volit 
jen výrobní provozy s minimálním nárokem na dopravu). Cílem by m lo být minimalizovat celkový negativní 
vliv zám ru. Pokud zám r na posuzované ploše nenaplní tato kritéria, m la by být plocha zm n na pro jiné 
využití nebo v krajním p ípad  vy azena. Pokud existuje možnost volby vhodných zám r , m la by plocha být v 
územním plánu ponechána a m ly by se povolit jen takové innosti (zám ry), které kritéria naplní. Kone né 
rozhodnutí o konkrétním využití plochy ve sporných p ípadech by m lo ešit posouzení EIA podle konkrétních 
navržených zám r .“ 
Z výše uvedeného je z ejmé, že hodnocení SEA z roku 2013 bylo po spole ném jednání pro verzi SEA z ledna 
2014 ú elov  upraveno (z ejm  v reakci na p ipomínku podatele), a sice tak, aby p vodní hodnocení „prakticky 
vylu uje realizaci koncepce“ bylo neur itým komentá em prolomeno a skute né posouzení odsunuto o do 
hodnocení EIA. Nové vysv tlení, že „u plochy smíšené výrobní u stávající komunikace s nadlimitním hlukovou 
zát ží lze volit jen výrobní provozy s minimálním nárokem na dopravu“ je alibistickým opisem toho, že realizace 
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je prakticky vylou ena, nebo  „výrobní provozy s minimálním nárokem na dopravu“ nejsou reáln  slu itelné s 
velkoplošnými maloobchodními za ízeními, pro které je plocha ur ena (viz kapitola I.A.d.3, bod 3.1.3., str. 18, 
textové ásti návrhu ÚP), nebo  práv  takové provozy p edstavují zásadní zvýšení dopravní zát že (viz výše).  
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 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 velkoplošného maloobchodního za ízení, tedy tzv. supermarketu. 
Podatel namítá, že pro plochu Z 1. 75 m la být zpracována územní studie (jako je tomu nap . u sousedních 
podobn  rozsáhlých ploch BI Z 1.6 a Z 1.7 - územní studie US2 a US3), nebo  se jedná o zna n  problematickou 
lokalitu (viz ostatní námitky podatele). Tato plocha byla již n kolikrát p edm tem spor  p ed správními soudy, 
ili je zde zcela evidentní st et v území a této ploše by m la být v nována zvýšená pozornost.  

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 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.“ 
 
Letecký snímek lokality:       Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se bere na v domí. 

Od vodn ní: 
Vzhledem k tomu, že uvedená plocha bude v návrhu územního plánu p evedena do plochy územní 
rezervy, tzn., nebude se jednat o zastavitelnou plochu se stanoveným zp sobem využití plocha 
smíšená výrobní, tato námitka se stává irelevantní. 
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Námitka (ozn. pod . 36/3, 37/3, 38/3, 39/3, 40/3, 41/3, 42/3, 50/1, 51/1, 52/1, 
53/1, 54/1, 55/1, 56/1, 57/1, 61/1) - „H 03“ 
 
Text ásti námitky: 
„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. 

Od vodn ní námitky:  
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 (potvrzeným Nejvyšším správním soudem rozsudkem ze dne 27. 8. 2013, . 
j. 8 Aos 1/2012, kterým zamítl kasa ní stížnost m sta Hlu ín), 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 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 a po izovatel se s nimi nijak nevypo ádal.“ 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se bere na v domí. 

 

Od vodn ní: 
Vzhledem k tomu, že uvedená plocha bude v návrhu územního plánu p evedena do plochy územní 
rezervy, tzn., nebude se jednat o zastavitelnou plochu se stanoveným zp sobem využití plocha 
smíšená výrobní, tato námitka se stává irelevantní. 
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Námitka (ozn. pod . 36/4, 37/4, 38/4, 39/4, 40/4, 41/4, 42/4, 50/1, 51/1, 52/1, 
53/1, 54/1, 55/1, 56/1, 57/1, 61/1) - „H 04“ 
 
Text ásti námitky: 
„Stanovisko dot eného orgánu Krajské hygienické stanice MSK se sídlem v Ostrav , Na B lidle 7, 

Ostrava, ze dne 19. 6. 2013, , j. KHSMS 16906/2013/0P/HOK, je nezákonné a nemohlo být (a nebylo) 

ádn  promítnuto do návrhu územního plánu Hlu ína.  

Od vodn ní námitky:  
V od vodn ní návrhu územního plánu Hlu ína na str. 50 až 51, je shrnuto stanovisko dot eného orgánu Krajské 
hygienické stanice MSK se sídlem v Ostrav , Na B lidle 7, Ostrava, ze dne 19. 6. 2013, . j. KHSMS 
16906/2013/0P/HOK. Zde je k obsahu tohoto stanoviska uvedeno (zvýrazn no podatelem): „- v Hlu ín  - u 
navrhované silnice I/56 v ásti Z1.27 sousedící s navrhovanou plochou bydlení požaduje KHS v dalším stupni 
PD prokázat výpo tem dodržení hlukových limit , dále u navrhované plochy smíšené výrobní (Z1.79) a bydlení 
(Z1.4), které se m žou navzájem ovliv ovat, upozor uje KHS u obou ploch na dodržení hlukových limit  dle §§ 
11,12 NV . 272/2011 Sb. o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací ( ... ) Hlu ín - jsou nov  
navrženy nebo z p edchozích návrh  p evzaty nové plochy bydlení, sportu a rekreace, výroby a skladování, 
ob anského vybavení a dopravní infrastruktury; u navrhované silnice I/56 v ásti Z1.27 sousedící s navrhovanou 
plochou bydlení požaduje KHS v dalším stupni PD prokázat výpo tem dodržení hlukových limit , dále u 
navrhované plochy smíšené výrobní (Z1.79) a bydlení (Z1.4), které se m žou navzájem ovliv ovat, upozor uje 
KHS na dodržení hlukových limit .“ Jako vypo ádání této ásti stanoviska je zde uvedeno: „Již zapracováno, viz 
text výroku - kap. 3.2. Ochrana p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací z dopravy a text od vodn ní - kap. 
g.1.2) VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ VLIV  NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ“. 
Podatel namítá, že stanovisko dot eného orgánu Krajské hygienické stanice MSK se sídlem v Ostrav , Na 
B lidle 7, Ostrava, ze dne 19. 6. 2013, . j. KHSMS 16906/2013/0P/HOK, jako stanovisko orgánu ochrany 
ve ejného zdraví, zcela rezignovalo na stanovení jakýchkoli podmínek souhlasu ve vztahu k nové 

zastavitelné ploše Z 1.75 (MV - smíšená výrobní), která je vymezována v území, které je nadlimitn  zatíženo z 
hlediska hluku a kvality ovzduší, ímž rezignovalo na sv j základní úkol hájit dot ený ve ejný zájem ochrany 
ve ejného zdraví. Stanovisko stanovilo podmínky souhlasu ve vztahu k navrhované ploše "smíšené výrobní 
(Z1.79)", avšak dle textové ásti návrhu územního plánu Hlu ína je plocha Z 1.79 vymezena jako "VD - výroba 
a skladování" a nikoli jako "smíšená výrobní". Naopak jedinou plochou navrhovanou v návrhu územního 

plánu Hlu ína jako "smíšená výrobní" je plocha Z 1.75, proti jejímuž vymezení podatel vznáší námitky. 

Stanovisko KHS je tedy neur ité, neaplikovatelné a tedy nezákonné, a nemohlo být (a ani nebylo) reáln  

zohledn no v návrhu územního plánu Hlu ína, ale bylo vy ízeno toliko formáln  výše citovanou paušální 
formulací. Stanovisko KHS svou neur itostí umožnilo vznik "mezery" v ochranných hygienických podmínkách 
souhlasu ohledn  nové zastavitelné plochy Z 1.75 (MV - smíšená výrobní), ímž zasáhlo do práv a oprávn ných 
zájm  podatele.“ 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

Od vodn ní: 
V rámci p edešlého spole ného projednání a následn  i ve ejného projednání návrhu územního plánu 
Hlu ína byl obeslán i dot ený orgán ochrany ve ejného zdraví, kterým je Krajská hygienická stanice 
Moravskoslezského kraje (dále jen „KHS“), která následn  k jednotlivým fázím po izování územního 
plánu vydala svá stanoviska. Jedná se o stanovisko ze dne 19.6.2013, .j. KHSMS 
16906/2013/OP/HOK ke spole nému projednání návrhu územního plánu Hlu ína (§50 stavebního 
zákona) a stanovisko ze dne 27.3.2014, .j. KHSMS 5598/2014/OP/HOK k ve ejnému projednání 
(§52 stavebního zákona) návrhu územního plánu Hlu ína. 
K tomuto uvádíme, že výše uvedené a citované stanovisko KHS ke spole nému projednání obsahovalo 
souhlas tohoto dot eného orgánu, avšak s n kolika podmínkami. Tyto podmínky byly vyhodnoceny a 
zapracovány do textu výrokové ásti návrhu územního plánu Hlu ína tak, jak je uvedeno ve 
vyhodnocení v kapitole II.A.f.4) textové ásti od vodn ní. 
Na základ  výsledk  spole ného projednání byl návrh územního plánu m sta upraven a p edložen jako 
podklad pro ve ejné projednání. V rámci ve ejného projednání rovn ž KHS vydala stanovisko (viz. již 
zmín no výše), v n mž uvádí, že „S návrhem územního plánu Hlu ína souhlasí bez p ipomínek.“ 
Z uvedeného lze konstatovat, že KHS nemá p ipomínek k provedeným úpravám návrhu ÚP 
zapracováním p edešlých podmínek KHS. 
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Dle podatele je stanovisko KHS ke spole nému projednání nezákonné a nemohlo být (a nebylo) ádn  
promítnuto do návrhu územního plánu Hlu ína. K p edm tnému tvrzení podatele uvádíme, že zp sob 
formulace stanoviska nem že po izovatel hodnotit ani m nit. 
Vycházíme také z rozsudku NSS ze dne 7.1.2009 ( .j. 2 Ao 2/2008-62), z n hož mj. vyplývá, že 
stanoviska dot ených orgán  jsou závazným podkladem pro územní plán, jejich p ezkum však není 
možný podle ustanovení § 149 správního ádu. P ed rozhodnutím o námitkách je t eba dát dot eným 
orgán m možnost se k nim vyjád it, zejména pokud tato stanoviska byla d vodem zm n, proti nimž 
námitky sm ují. 
K tomuto se již vyjád il Krajský soud v Ostrav  ve svém rozsudku ze dne 23.8.2012 ( .j. 79 A 
1/2012), kde mj. uvádí, že „Námitkou, týkající se stanoviska KHS, se již zabýval NSS 
v p edcházejícím rozsudku .j. 2 Ao 6/2011-210 ze dne 27.10.2011, když konkrétn  uvedl: … 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. V dokumentaci se nacházející stanoviska orgánu ochrany 
ve ejného zdraví se rovn ž dotýkají posouzení situace ve velmi obecné rovin  a záv ry z nich plynoucí 
nezat žuje ani skute nost, že uvedený orgán užívá nesprávnou formulaci, že „zám r bere na v domí“. 
I tento orgán pak výslovn  upozor uje na to, že limity budou moci být konkrétn  posouzeny až v 
navazujících ízeních. Krajský soud se ztotož uje s uvedeným názorem a necítí pot ebu dodávat k 
n mu cokoli dalšího. Navrhovatelovu námitku tedy považuje za ned vodnou.“ 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. Za obsah 
stanoviska neodpovídá po izovatel. Zp sob formulace stanoviska nem že po izovatel hodnotit ani 
m nit. 
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Námitka (ozn. pod . 36/5, 37/5, 38/5, 39/5, 40/5, 41/5, 42/5) - „H 05“ 
 
Text ásti námitky: 
„Od vodn ní návrhu územního plánu Hlu ína neprokazuje nemožnost využít již vymezené zastavitelné 

plochy a neprokazuje pot ebu vymezení nových zastavitelných ploch ve smyslu ust. § 55 odst. 4 stavebního 

zákona ve vztahu k nov  vymezované zastavitelné ploše Z 1.75 (MV - smíšená výrobní). Vymezení nové 

zastavitelné plochy smíšená výrobní (MV) není pot ebné, a i kdyby hypoteticky pot ebné bylo, lze pro n  

využít již vymezené zastavitelné plochy.  

Od vodn ní námitky:  
A koli je nyní po izován formáln  nový územní plán Hlu ína, jedná se fakticky o zm nu stávajícího územního 
plánu, takže by p i po izování územního plánu Hlu ína m lo být analogicky respektováno ust. § 55 odst. 4 
stavebního zákona, které vyžaduje, aby další zastavitelné plochy byly vymezeny pouze na základ  prokázání 
nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a prokázání pot eby vymezení nových zastavitelných ploch, 
nebo  pouze tak lze plnohodnotn  dostát úkol m a cíl m územního plánování ve smyslu ust. § 18 a § 19 
stavebního zákona. Podobn  ust. § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona výslovn  stanoví, že sou ástí 
od vodn ní územního plánu je krom  náležitostí vyplývajících ze správního ádu zejména (krom  jiného) 
vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení zastavitelných ploch.  
Obdobná úvaha je ostatn  uvedena na str. 139 od vodn ní návrhu územního plánu Hlu ína ve verzi z ledna 
2014, a to jako úvod kapitoly „II.A.k) VYHODNOCENÍ Ú ELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ A 
VYHODNOCENÍ POT EBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH“. Tato kapitola má patrn  plnit výše 
uvedenou funkci. Podatel namítá, že toto vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení 
pot eby vymezení zastavitelných ploch je provedeno pouze v obecné rovin  bez vztahu ke konkrétním plochám a 
navíc pouze pro plochy ur ené k bydlení (tzn. BH, SM, BI, SV). Není zde obsaženo žádné vyhodnocení ve 
vztahu k plochám výroby a skladování (tzn. VL, VDI VZ) ob anského vybavení (tzn. OS, OV, OK) a zejména 
neobsahuje žádné vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení 
zastavitelných ploch smíšená výrobní (tzn. MV). 
Podatel namítá, že vymezení nových zastavitelných ploch výroby a skladování (VL, VD) ob anského vybavení 
(OS, OV, OK) a zejména plochy smíšená výrobní (MV) není pot ebné, a i kdyby hypoteticky pot ebné bylo, lze 
pro n  využít již vymezené zastavitelné plochy. 
Vymezení nové zastavitelné plochy Z 1.75 umož uje realizaci velkoplošných maloobchodních za ízení (viz 
kapitola I.A.d.3, bod 3.1.3., str. 18, textové ásti návrhu ÚP: „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 od vodn ní územního plánu Hlu ína chybí jakékoli vyhodnocení 
pot eby vymezení zastavitelných ploch pro velkoplošná maloobchodní za ízení. Není nijak zd vodn no a 
prokázáno, že by stávající pokrytí nákupních služeb v p íslušné lokalit  a ve m st  Hlu ín  v bec bylo 
nedostate né nebo že se jeho nedostate nost výhledov  o ekává a že je tedy pot ebné takovou spole enskou 
poptávku pokrýt, resp. vytvo it pro ni rezervy. Taková úvaha (nota bene podložená nap íklad záv ry odborné 
studie) v od vodn ní zcela chybí. Pokud je d vodem vymezení nových zastavitelných ploch pot eba umíst ní 
ur ité kategorie zám r  (zde „velkoplošná maloobchodní za ízení“), pak je nutné od vodnit a prokázat rovn ž 
pot ebu realizace této kategorie zám r , nebo  jinak by posuzování pot ebnosti vymezení ploch (a tím i samotné 
územní plánování) ztratilo jakýkoli racionální základ a smysl. Krom  toho není ani ve vztahu k ploše Z 1.75 
vyhodnoceno, pro  je pot ebné, aby plocha m la vým ru 5,77 ha.  
Ve verzi návrhu ÚP z ledna 2014 je v kap. A.f.2) na str. 39 uvedeno: „Návrh plochy smíšené výrobní na 

západním okraji zastav ného území Hlu ína, v návaznosti na areál hasi ského záchranného sboru R, má 

umožnit realizaci aktivit výroby, služeb a obchodu zajiš ujících pracovní p íležitosti pro obyvatele Hlu ína a 

p ilehlých obcí.“ Dle názoru podatele tato obecná deklarace o zajišt ní pracovních p íležitostí nem že nahradit 
ádné od vodn ní ve výše uvedeném smyslu. 

Jak uvedl Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 27. 8. 2013, . j. 8 Aos 1/2012, který se týkal p ímo 
p edm tné lokality, na níž je nyní navrhováno vymezení plochy Z 1.75 (MV - smíšená výrobní): „Z opat ení 

obecné povahy musí být jasn  seznatelné, pro  obec nevyužila d íve vymezených zastavitelných ploch, z jakých 

konkrétních d vod  je nutné vymezit nové zastavitelné plochy, a dále pro  m ní charakteristiku daných pozemk , 

a nikoli jiných." 

Výstižn  se k této problematice vyjád il Krajský soud v Ostrav  v rozsudku ze dne 23.8.2012, . j. 79 A 1/2012 - 
84, a to p ímo ve vztahu k p edm tné lokalit , na níž je nyní navrhováno vymezení plochy Z 1.75 (MV - smíšená 
výrobní) (zvýrazn no podatelem): „Chybí vyhodnocení využití ostatních již vymezených ploch pro podnikatelské 

aktivity a p edevším - zcela absentuje od vodn ní pot eby vymezení nové plochy. Za takové od vodn ní není 

možno podle názoru soudu považovat text „V sou asné dob  se na území m sta nenacházejí další plochy pro 

podnikatelské aktivity uvedeného rozsahu. Z tohoto d vodu je vymezení nových ploch pro podnikatelské aktivity 

pot ebné.“ Z citovaného textu nevyplývá, pro  odp rce považuje za nezbytné vymezit tak velkou plochu (4,52 ha 

- viz str.14 rozhodnutí), jaké konkrétní pot eby podnikatelských aktivit na území m sta byly zjišt ny ani jakým 

zp sobem byly vyhodnoceny. „Pot ebu“ nelze od vod ovat tím, že se n jaký (v samotném razhodnutí nikde blíže 
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nespecifikovaný) podnikatelský zám r nikam jinam ve m st  "nevejde". Zm n  územního plánu musí p edcházet 

pe livé vyhodnocení konkrétních pot eb daného území a jeho obyvatel a porovnání se stávajícím stavem. A koli 

se vzorový p íklad v metodickém pokynu ministerstva pro místní rozvoj (dostupný na www.uur.cz) týká odhadu 

pot eb ploch pro bydlení, existují jist  možnosti, jak odborn  zpracovat podklady a u init odhad i pro jiné oblasti 

v etn  podnikatelských aktivit. Nakonec i ze záv ru vyjád ení odp rce k návrhu (citovaného soudem na str. 3 - 

4 tohoto rozsudku), v n mž odp rce bagatelizuje návšt vnost budoucího obchodního centra, ješt  z eteln ji 

vyvstává otázka, pro  má vlastn  být vymezena nová zastavitelná plocha pro podnikatelské aktivity. ".“ 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se bere na v domí. 

Od vodn ní: 
Vzhledem k tomu, že uvedená plocha bude v návrhu územního plánu p evedena do plochy územní 
rezervy, tzn., nebude se jednat o zastavitelnou plochu se stanoveným zp sobem využití plocha 
smíšená výrobní, tato námitka se stává irelevantní. 
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Námitka (ozn. pod . 36/6, 37/6, 38/6, 39/6, 40/6, 41/6, 42/6, 50/1,  51/1, 52/1, 
53/1, 54/1, 55/1, 56/1, 57/1, 61/1) - „H 06“ 
 
Text ásti námitky: 
„Regulativy pro nov  vymezovanou zastavitelnou plochu Z 1.75 (MV - smíšená výrobní) jsou vymezeny 
nesystematicky, neur it , nesrozumiteln  a vnit n  rozporn . 
Od vodn ní námitky: 
Plocha Z 1.75 je jedinou plochou MV - smíšená výrobní vymezenou v návrhu ÚP. Na str. 44 textové ásti 
návrhu územního plánu Hlu ína ve verzi z ledna 2014 jsou pro plochu (MV - smíšená výrobní) regulativy 
stanoveny následovn : 
PLOCHY ZASTAV NÉ A ZASTAVITELNÉ - SMÍŠENÉ VÝROBNÍ 
PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ MV 
Využití hlavní: 
- 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. 
Využití p ípustné: 
- výrobní služby, drobná výroba; 
- stavby pro obchod v etn  staveb nad 2 000 m2 prodejní plochy; 
- sb rné dvory;  
- sociální a stravovací za ízení pro zam stnance, administrativní budovy;  
- stavby komunikací funk ní skupina C a D, ú elové komunikace, parkovací a manipula ní plochy a další stavby 
související s dopravní infrastrukturou; 
- erpací stanice pohonných hmot; 
- zele . 
- byty pro majitele, hlída e, správce; 
- stavby p echodných ubytovacích za ízení, ubytoven; 
- za ízení ve ejného stravování; 
- maloplošná komer ní za ízení; 
- haly pro technické sporty a za ízení volného asu; 
- související, nezbytná obslužná a ve ejná dopravní a technická infrastruktura. 
Využití nep ípustné: 
- stavby, za ízení a využití pozemk  nesouvisející se stavbami a využíváním pozemk  uvedených ve využití 
hlavním a p ípustném; 
- samostatné sklady nesouvisející s výrobou dle hlavního využití plochy. 
Zárove  je ovšem na str. 18, textové ásti návrhu územního plánu Hlu ína v kapitole l.A.d.3, v bodu 3.1.3., 
stanoveno: „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).“. 
Podatel namítá, že "realizace velkoplošných maloobchodní za ízení" je v rozporu s výše citovanými regulativy 
vymezenými pro plochu MV - smíšená výrobní na str. 44 textové ásti návrhu územního plánu Hlu ína ve verzi 
z ledna 2014, resp. nesystematicky a nep ípustn  tyto regulativy rozši uje. Od vodn ní návrhu územního 
plánu Hlu ína je v tomto ohledu neur ité, nesrozumitelné a vnit n  rozporné.“ 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se bere na v domí. 

Od vodn ní: 
Vzhledem k tomu, že uvedená plocha bude v návrhu územního plánu p evedena do plochy územní 
rezervy, tzn., nebude se jednat o zastavitelnou plochu se stanoveným zp sobem využití plocha 
smíšená výrobní, tato námitka se stává irelevantní. 
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Námitka (ozn. pod . 36/7, 38/7, 37/7, 39/7, 40/7, 41/7, 42/7, 50/1, 51/1, 52/1, 
53/1, 54/1, 55/1, 56/1, 57/1, 61/1) - „H 07“ 
 
Text ásti námitky: 
„Regulativy pro nov  vymezovanou zastavitelnou plochu Z 1.75 (MV - smíšená výrobní) jsou vymezeny v 

rozporu s vyhláškou . 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a bez ádného 

od vodn ní. 
Od vodn ní námitky:  
Ust. § 3 odst. 3 vyhlášky . 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území stanoví: 
„Plochy s rozdílným zp sobem využití se vymezují s ohledem na specifické podmínky a charakter území zejména 

z d vod  omezení st et  vzájemn  neslu itelných inností a požadavk  na uspo ádání a využívání území.“ Ust. § 
3 odst. 4 dále stanoví: „Plochy s rozdílným zp sobem využití lze s ohledem na specifické podmínky a charakter 

území dále podrobn ji lenit. Ve zvláš  od vodn ných p ípadech a za p edpokladu, že je to zd vodn no v 

od vodn ní opat ení obecné povahy, kterým se vydává územní plán, lze stanovit plochy s jiným zp sobem 

využití, než je stanoveno v § 4 až 19.  

V od vodn ní návrhu územního plánu Hlu ína chybí jakékoli zd vodn ní, pro  bylo pro plochu Z 1.75 (jako 
jedinou v návrhu územního plánu) zvoleno využití „smíšená výrobní“ (MV), když pro všechny ostatní obdobné 
plochy bylo zvoleno využití výroba a skladování (tzn. VL, VD, VZ), chybí od vodn ní jaké specifické 
podmínky a charakter území k této volb  vedly. 
Navíc p edm tná plocha byla již n kolikrát p edm tem spor  p ed správními soudy, je zde zcela evidentní st et v 
území, takže nový územní plán Hlu ína by m l obsahovat rovn ž od vodn ní, jak tento st et v území vy ešil. 
Dále chybí jakékoli od vodn ní, jak byly v daném p ípad  napln ny d vody pro vymezení plochy smíšené 
výrobní ve smyslu ust. § 12 odst. 1 vyhlášky . 501/2006 Sb., které stanoví: 
„Plochy smíšené výrobní se obvykle samostatn  vymezují v p ípadech, kdy s ohledem na charakter území není 

ú elné jeho len ní nap íklad na plochy výroby a skladování, plochy dopravní a technické infrastruktury, plochy 

t žby nerost  a plochy specifické.". 

Zcela chybí rovn ž zd vodn ní, pro  regulativy pro plochu "smíšená výrobní" (MV) p ipouští využití „byty pro 

majitele, hlída e, správce“ a „stavby p echodných ubytovacích za ízení, ubytoven“ (viz str. 44 textové ásti 
návrhu územního plánu Hlu ína ve verzi z ledna 2014), když ust. § 12 odst. 2 vyhlášky . 501/2006 Sb., stanoví, 
že „Plochy smíšené výrobní zahrnují pozemky staveb pro bydlení pouze ve výjime ných a zvláš  od vodn ných 

p ípadech." 
Ve verzi návrhu ÚP z ledna 2014 je v kap. A.f.2) na str. 39 uvedeno: „Návrh plochy smíšené výrobní na 

západním okraji zastav ného území Hlu ína, v návaznosti na areál hasi ského záchranného sboru R, má 

umožnit realizaci aktivit výroby, služeb a obchodu zajiš ujících pracovní p íležitosti pro obyvatele Hlu ína a 

p ilehlých obcí.“ Dle názoru podatele tato obecná deklarace o zajišt ní pracovních p íležitostí nem že nahradit 
ádné od vodn ní ve výše uvedeném smyslu.“ 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se bere na v domí. 

Od vodn ní: 
Vzhledem k tomu, že uvedená plocha bude v návrhu územního plánu p evedena do plochy územní 
rezervy, tzn., nebude se jednat o zastavitelnou plochu se stanoveným zp sobem využití plocha 
smíšená výrobní, tato námitka se stává irelevantní. 
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Námitka (ozn. pod . 36/8, 37/8, 38/8, 39/8, 40/8, 41/8, 42/8, 44/9, 45/4, 50/9, 
51/9, 52/9, 53/9, 54/9, 55/9, 56/9, 57/9) - „H 08“ 
 
Text ásti námitky: 
„Návrh územního plánu Hlu ína nespl uje zákonné podmínky ochrany Zem d lského p dního fondu.  

Od vodn ní námitky:  
Návrh územního plánu Hlu ína nespl uje zákonné podmínky ochrany zem d lského p dního fondu (dále též 
"ZPF") stanovené pro územní plánování v ust. § 5 zákona . 334/1992 Sb.  
Obsah kap. II.A.e) VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDANÝCH D SLEDK  NAVRHOVANÉHO EŠENÍ NA 
ZEM D LSKÝ P DNÍ FOND A POZEMKY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCÍ LESA na str. 16 až 32 
od vodn ní návrhu územního plánu Hlu ína je sice rozsáhlý, ale z hlediska požadavk  zákona nedostate ný. 
Rozsáhlý tabulkový a popisný materiál pouze dokumentuje rozsah plánovaných zábor , ale samotné v cné 
od vodn ní zábor , které by dokládalo spln ní požadavk  zákona . 334/1992 Sb., zde chybí. Nejsou dostate n  
vyhodnoceny d sledky pro ZPF, není provedeno srovnání s jiným ešením a od vodn no zvolené ešení, 
zejména není vyhodnocena nemožnost využít nezem d lskou p du, zejména nezastav né a nedostate n  využité 
pozemky v zastav ném území (viz. § 4 zákona . 334/1992 Sb.).  
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. 19 v návaznosti na to v tabulce . II.A.d na str. 24., p i emž 
je 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“. Podle názoru podatele se jedná pouze o popis situace, který je 
patrný z grafické ásti, ale nikoli o ádné od vodn ní. Plocha 5,77 ha není plochou nikterak malou (cca 10 
fotbalových h iš ) a samotné odd lení navrženým obchvatem ješt  neod vod uje její zábor.“ 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

Od vodn ní: 
K nespln ní zákonných podmínek ochrany Zem d lského p dního fondu je pot 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 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. 
Zde jen pro úplnost dopl ujeme, že p i projednání s dot eným orgánem ochrany zem d lského 
p dního fondu je postupováno v souladu se zákonem .334/1992 Sb., o ochran  zem d lského 
p dního fondu, ve zn ní pozd jších p edpis  a Krajský ú ad jako takto dot ený orgán posuzuje 
p edložený návrh ÚP v souladu s kompetencí vymezenou v zákon  a stanovisko vydává na základ  
p edloženého vyhodnocení p edpokládaných požadavk  zábor  zem d lské p dy, které musí 
respektovat zásady ochrany zem d lské p dy dané § 4 a § 5 zákona o ochran  zem d lského p dního 
fondu a je nezbytné, aby bylo zpracováno ve smyslu p ílohy . 3 vyhlášky . 13/1994 Sb., kterou se 
upravují n které podrobnosti ochrany zem d lského p dního fondu. 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. V pr b hu 
projednání byl v souladu s platnou legislativou osloven p íslušný orgán ochrany zem d lského 
p dního fondu, dle požadavk  tohoto orgánu provedena úprava a výsledek projednání uveden 
v p íslušných kapitolách textu návrhu ÚP Hlu ína. 
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Námitka (ozn. pod . 36/9, 37/9, 38/9, 39/9, 40/9, 41/9, 42/9, 44/10, 45/5, 
50/10, 51/10, 52/10, 53/10, 54/10, 55/10, 56/10, 57/10) - „H 09“ 
 
Text ásti námitky: 
„Návrh územního plánu Hlu ína neobsahuje vyhodnocení kumulativních a synergických vliv  

plánovaných zám r .  

Od vodn ní námitky: 
Pro návrh územního plánu Hlu ína bylo zpracování hodnocení SEA (poslední verze leden 2014). Tento 
podkladový dokument, ani samotné od vodn ní návrhu územního plánu Hlu ína neobsahuje vyhodnocení 
kumulativních a synergických vliv  plánovaných zám r , v etn  nov  vymezené zastavitelné plochy Z 1.75 
(MV - smíšená výrobní).  
Obsah hodnocení SEA pro návrh územního plánu Hlu ína neodpovídá požadavk m zákona ve smyslu záv r  
rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2012, . j. 1 Ao 7/2011 - 526, ve kterém Nejvyšší správní 
soud v bodech [52] až [90] podrobn  vyložil, jaké požadavky plynou z právních p edpis  pro posouzení 
kumulativních a synergických vliv  navrhovaných koncepcí, resp. územn  plánovací dokumentace, a podatel 
tímto na výklad Nejvyššího správního soudu odkazuje. 
Hodnocení SEA se sice zabývá kladnými a zápornými vlivy, avšak nikoli jednotlivých zám r  (tedy 
jednotlivých konkrétních ploch a koridor ), ale pouze paušáln  pro jednotlivé kategorie funk ního využití (viz 
str. 58 až 60). P itom nap . kategorie "výroba a skladování" zahrnuje cca 10 r zných navrhovaných ploch (k 
tomu srov. ust. § 11 odst. 1 vyhlášky . 501/2006 Sb.: „Plochy výroby a skladování se obvykle samostatn  
vymezují v p ípadech, kdy využití pozemk  nap íklad staveb pro výrobu a skladování a zem d lských staveb z 
d vodu negativních vliv  za hranicí t chto pozemk  vylu uje za len ní pozemk  s t mito vlivy do ploch jiného 
zp sobu využití.“). Nikde nejsou identifikovány (nota bene posouzeny) kumulativní a synergické vlivy 
jednotlivých plánovaných zám r  (ani navzájem ani ve vztahu k již realizovaným zám r m). P itom je 
evidentní, že takové vlivy zde reáln  existují. V p ípad  zastavitelné plochy Z 1.75 (MV - smíšená výrobní), 
umis ované do území již nadlimitn  zatíženého hlukem a zne išt ním ovzduší (podrobn  výše), bylo naprosto 
nezbytné takové posouzení kumulativních a synergických vliv  provést a promítnout je do od vodn ní návrhu 
územního plánu Hlu ína. 
Podatel si v této souvislosti dovoluje citovat rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2012, .j. 1 Ao 
7/2011-526, bod [112]: „V pr b hu po izování zásad by m lo být koncep n  prov eno, zda plánované zám ry 
mají v bec šanci být v budoucnu realizovány (nap . i z pohledu budoucího zatížení území), a preventivn  tak 
bránit vynakládání energie a pen z na projekty zcela nesmyslné, nerealizovatelné i (ve ejnoprávn ) 
nepovolitelné, nebo na projekty sm ující k použití nezákonných praktik typu salami-slicinq (salámová metoda). 
Na vymezování jednotlivých zám r  v zásadách územního rozvoje je tedy t eba nahlížet celostním zp sobem, a to 
zvlášt  tehdy, je-li zamýšleno vícera zám r  v již dosti zatížené ásti území (imisemi, hlukem apod.). To jinými 
slovy znamená, že p i stanovení požadavk  na uspo ádání a využití území a úkol  pro územní plánování ve 
vztahu k ur itému zám ru musí být zohledn na jak sou asná zát ž území, tak i veškeré plánované zám ry, 
kumulace jejichž vliv  by mohla mít negativní vliv na ovzduší a hlukovou situaci v dané oblasti. V p ípad  
zjišt ní takových vliv  by m la být též koncipována p im ená kompenza ní opat ení.“ Tyto záv ry platí tím 
spíše pro územní plán jako navazující a podrobn jší stupe  územn  plánovací dokumentace. SEA pro územní 
plán Hlu ína však t mto záv r m nevyhovuje.“ 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  

Od vodn ní: 
Hodnocení vliv  na životní prost edí se ve smyslu platné legislativy provádí jako hodnocení koncepce 
(SEA) nebo hodnocení zám ru (EIA). Hodnocení územních plán  spadá do hodnocení koncepce. 
Z tohoto d vodu lze – pokud jde o míru podrobnosti hodnocení vliv  na životní prost edí – odkázat na 
záv ry uvedené v „POSOUZENÍ DLE ZÁK. . 100/2001 Sb., Dodatek erven 2015“. 
Územní plán jako koncepce /viz § 43 odst. 1 zák. . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
ádu (stavební zákon), v platném zn ní/ v zásad  nevymezuje jednotlivé zám ry v takových 

podrobnostech, aby bylo možné provést jejich detailní hodnocení (detailní hodnocení ploch ur ených 
pro takové zám ry). Pokud však konkrétní zám r vykazuje již ve fázi po izování územního plánu 
takovou míru ur itosti svých vlastností, že detailn jší hodnocení možné je, takové hodnocení by m lo 
být provedeno - viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17.12.2014, .j. 4 As 125/2014 – 66, 
na který poukazuje i podatelka. Jinými slovy hodnocení vymezovaných ploch by m lo odpovídat 
ur itosti vymezení zám r  umis ovaných v t chto plochách. 
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K rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 12. 2014, . j. 4 As 125/2014 - 66 je t eba uvést, že 
je pot eba jej vnímat v kontextu v ci jím ešené a s p ihlédnutím k tomu záv ry v n m uvedené 
vhodn  aplikovat na další konkrétní p ípady. 
P edm tný rozsudek se týká návrhu na zrušení opat ení obecné povahy – Územního plánu obce 
Ra ice, v n mž je jako jeden z d vod  pro zrušení územního plánu uvedeno umíst ní rozsáhlé vodní 
plochy o rozloze 46 ha pro rekrea ní ú ely v t sném sousedství sportovn  rekrea ního areálu 
Sportcentrum Ra ice – Vesla ský a kanoistický kanál Ra ice. Již ve fázi po izování územního plánu 
bylo z ejmé – vedle samotné rozlohy vodní plochy, že pro její realizaci by bylo nutné odt žit 
št rkopísky tvo ící podloží ešené plochy o objemu p esahujícím 2 miliony m3, což by samo o sob  
p edstavovalo zát ž pro životní prost edí a m lo by negativní vliv na provozování a atraktivitu 
vesla ského kanálu. 
Dle bodu 31 rozsudku cit.: „… v obecné rovin  lze sice souhlasit s názorem st žovatele, že posuzování 
jednotlivých konkrétních zám r  (nap . staveb) na plochách vymezených územním plánem se d je v 
povolovacích ízeních, jejichž p edm tem je umíst ní a následná realizace takových zám r , a to na 
základ  dokumentace zpracované pro konkrétní stavbu. Takovýto názor však nelze aplikovat paušáln  
a absolutn  na jakékoliv plány obsažené v územn  plánovací dokumentaci. V n kterých p ípadech totiž 
zám ry vykazují již ve fázi vymezení v územním plánu takovou míru ur itosti jistých svých vlastností, 
že takové posouzení vliv  na sousedící nemovitosti možné je. V takových p ípadech je pak pot ebné 
vyhodnocení p ípustnosti vymezované plochy i koridoru ur ených pro takto již nyní konkretizovaný 
zám r z hlediska ve ejných zájm  a v p ípad  uplatn ní námitek ze strany vlastník  dot ených 
nemovitostí i z hlediska práv t chto soukromých osob provést již ve fázi ízení o vydání územního 
plánu.“ 
V bodu 33 potom Nejvyšší správní soud uvádí: „V nyní posuzovaném p ípad  se Nejvyšší správní 
soud shoduje se záv rem krajského soudu vysloveným v napadeném rozsudku, že se zde jedná o takový 
p ípad, kdy je možné vliv navržené vodní na existující vesla ský kanál posoudit již v tomto stadiu, tj. 
p i vydávání územního plánu. Parametry navržené plochy, tedy její rozm r a umíst ní, lze z návrhu 
územního plánu zjistit. Rovn ž tak je z ejmé, jakým zp sobem bude vodní plocha vytvo ena, nebo  
mezi ú astníky není sporné, že vzhledem k místním podmínkám p ipadá v úvahu prakticky pouze 
odt žení št rkopísku a vytvo ení um lé prohlubn  pod hladinou podzemní vody, která bude následn  
touto podzemní vodou zapln na. Není tedy d vodu odsouvat posouzení vlivu takto nov  navržené vodní 
plochy na sousedící vesla ský kanál do dalších povolovacích ízení.“ 
Jak tedy vyplývá z citovaného bodu 33 rozsudku, v ešené v ci byly známy konkrétní parametry 
navrhovaného zám ru, které umož ovaly posouzení vlivu p íslušné plochy již ve fázi po izování 
územního plánu. 
Podatel(ka) dále odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2012, . j. 1 Ao 
7/2011 – 526, konkrétn  jeho bod 112, podle n hož musí být již v pr b hu po izování územn  
plánovací dokumentace koncep n  prov ena realizovatelnost plánovaných zám r  v budoucnu, ímž 
má být preventivn  brán no vynakládání energie a pen z na zcela nesmyslné a nerealizovatelné 
projekty. K tomu uvádíme, že dle bodu 112 uvedeného rozsudku cit.: „Ú elem provedeného výkladu 
není alibisticky odkazovat navrhovatele na další fáze územního plánování i na územní ízení a 
bagatelizovat význam zásad územního rozvoje. Je však t eba zásadn  rozlišovat mezi zásadami 
územního rozvoje jako koncepcí a územním ízením jako realizací konkrétního projektu, nebo  každá z 
t chto fází má odlišné nástroje regulace a jinou míru podrobnosti. … Zde práv  vystupuje do pop edí 
role zásad územního rozvoje coby koncepce, jež vyžaduje holistický pohled na v c. V pr b hu 
po izování zásad by m lo být koncep n  prov eno, zda plánované zám ry mají v bec šanci být v 
budoucnu realizovány (nap . i z pohledu budoucího zatížení území), a preventivn  tak bránit 
vynakládání energie a pen z na projekty zcela nesmyslné, nerealizovatelné i (ve ejnoprávn ) 
nepovolitelné, nebo na projekty sm ující k použití nezákonných praktik typu salami-slicing (salámová 
metoda).“ Soud tedy rozlišuje mezi zásadami územního rozvoje jako koncepcí a územním ízením 
jako realizací konkrétního projektu, kdy ve fázi zásad územního rozvoje by m ly být plánované 
zám ry prov eny koncep n , tzn. z hlediska požadavk  odpovídajících p íslušnému stupni územn  
plánovací dokumentace a v podrobnostech odpovídajících jejich vymezení v územn  plánovací 
dokumentaci. Uvedené lze bezpochyby vztáhnout i na územní plán jako další stupe  územn  
plánovací dokumentace. 
Podatel(ka) poukazuje na nezbytnost v p ípad  zastavitelné plochy Z 1.75 (MV - smíšená výrobní), umis ované 
do území již nadlimitn  zatíženého hlukem a zne išt ním ovzduší (podrobn  výše), provést posouzení 
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kumulativních a synergických vliv  provést a promítnout je do od vodn ní návrhu územního plánu Hlu ína. 
K tomuto je pot eba p ipomenout, že se vypouští se hodnocení plochy MV – smíšená výrobní, a to vzhledem 
k tomu, že tato plocha byla z procesu posuzování ÚP vy azena. Jedná se zejména o redukce tabulky na str. 58 a 
61. 
Podatel(ka) dále poukazuje na to, že hodnocení SEA pro návrh územního plánu Hlu ína neodpovídá 
požadavk m p ílohy stavebního zákona ve smyslu záv r  rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 
2012, . j. 1 Ao 7/2011 - 526 (viz body 52 až 90 uvedeného rozsudku). K tomu je t eba uvést, že rozsudek se 
týká zrušení opat ení obecné povahy – Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, a to p edevším z d vodu 
vymezení koridor  staveb páte ní silni ní infrastruktury ve vydaných zásadách územního rozvoje. Dle právní 
v ty tohoto rozsudku cit.: „Míra podrobnosti, se kterou je vymezována dopravní a technická infrastruktura, se v 
jednotlivých nástrojích územního plánování liší od míry podrobnosti vymezení ostatních regulovaných prvk . 
Specifická míra vymezení dopravní a technické infrastruktury se projevuje již na úrovni politiky 
územního rozvoje, kdy je dopravní a technická infrastruktura vymezena skrze plochy a koridory a tyto 
zám ry jsou tak podrobeny vyšší mí e podrobnosti oproti ostatním regulovaným prvk m [§ 32 odst. 1 
písm. d) a § 36 odst. 1 a 3 stavebního zákona z roku 2006].“ V bod  45 rozsudku je potom uvedeno 
cit.: „…dopravní a technická infrastruktura podléhá oproti ostatním regulovaným prvk m specifické 
regulaci, kdy její ást m že být již na úrovní politiky územního rozvoje vymezena pomocí koridor . 
Vzhledem k závaznosti vyšších nástroj  územního plánování pro nižší stupn  (viz § 36 odst. 5 a § 43 
odst. 5 stavebního zákona z roku 2006) tak dochází k pronikání takto vymezených koridor  do nižších 
stup  územn  plánovacích nástroj , které jej mohou pouze zp es ovat. P estože takto vysoká míra 
konkretizace daných zám r  je vlastní spíše nižším nástroj m územního plánování, v p ípad  dopravní 
a technické infrastruktury je podmín na specifickými pot ebami p i jejím plánování.“ Lze tedy 
uzav ít, že záv ry uvedené v rozsudku nelze bez dalšího aplikovat na další p ípady územního 
plánování, nebo  tyto se týkají dopravních koridor , jejichž vymezení se d je na jednotlivých stupních 
územního plánování - po ínaje politikou územního rozvoje - s vysokou mírou podrobnosti, která 
odlišuje tento prvek regulace od ostatních regulovaných prvk . 
V souvislosti s ešenou problematikou lze poukázat na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 
31.1.2013, .j. 4 Aos 1/2012-105, podle n hož cit.: „Nelze trvat na tom, aby ve vyhodnocení 
kumulativních a synergických vliv  byly výslovn  zapracovány veškeré zám ry obsažené v zásadách 
územního rozvoje a jejich možné hromadné a skupinové vlivy na životní prost edí v kombinaci s 
každým dalším zám rem, který je v zásadách územního rozvoje vymezen, nýbrž je dosta ující, pokud 
dojde ke zhodnocení kumulativních a synergických vliv  pouze mezi zám ry, kde relevantní vlivy 
tohoto druhu v bec p icházejí v úvahu, a to bu  s ohledem na povahu a rozsah zám r , k jejichž 
kombinaci dochází, nebo v d sledku zjišt ní u in ných v rámci ádn  provád ného procesu po izování 
zásad územního rozvoje.“ 
Podporu tohoto stanoviska lze shledat i v soudních výrocích a rozhodnutích, jako nap . rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2013, j. 4 Aos 1/2012-105, www.nssoud.cz, v jehož právní 
v t  je uvedeno: 
„I. Nelze trvat na tom, aby ve vyhodnocení kumulativních a synergických vliv  byly výslovn  zapracovány 
veškeré zám ry obsažené v zásadách územního rozvoje a jejich možné hromadné a skupinové vlivy na životní 
prost edí v kombinaci s každým dalším zám rem, který je v zásadách územního rozvoje vymezen, nýbrž je 
dosta ující, pokud dojde ke zhodnocení kumulativních a synergických vliv  pouze mezi zám ry, kde relevantní 
vlivy tohoto druhu v bec p icházejí v úvahu, a to bu  s ohledem na povahu a rozsah zám r , k jejichž kombinaci 
dochází, nebo v d sledku zjišt ní u in ných v rámci ádn  provád ného procesu po izování zásad územního 
rozvoje.“ 
Z tohoto pohledu je patrné, že není dosud zcela jasné, jaké kone né konkrétní využití a jaký zám r, 
respektive rozsah zám ru, budou jednotlivé plochy mít a pln  platí vysv tlení z výše uvedeného 
dodatku. 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. 
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Námitka (ozn. pod . 36/10, 37/10, 38/10, 39/10, 40/10, 41/10, 42/10) - „H 10“ 
 
Text ásti námitky: 
„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.  

Od vodn ní námitky:  
Ustálená judikatura soud  dovodila, že opat ení obecné povahy (tedy forma, ve které se vydává územní plán) má 
spl ovat nejenom podmínky dané výslovn  zákonem, ale má rovn ž napl ovat princip proporcionality, plynoucí 
z povahy a ústavních zásad demokratického právního státu. Princip proporcionality je základní právní nástroj pro 
ešení kolize více práv a oprávn ných zájm , což jsou situace, které typicky nastávají v rámci územního 

plánování. Omezení a zásahy do práv a oprávn ných zájm , které vyplývají z opat ení obecné povahy (tj. z 
územního plánu), musí mít dle judikatury ústavn  legitimní a o zákonné cíle op ený d vod, musí být in ny jen 
v nezbytn  nutné mí e, co nejšetrn jším ze zp sob  vedoucích ješt  rozumn  k zamýšlenému cíli, 
nediskrimina ním zp sobem a s vylou ením libov le. V tomto sm ru lze odkázat nap . na Rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 9.8.2010, . j. 4 Ao 4/2010 - 195, na Usnesení rozší eného senátu Nejvyššího správního 
soudu ze dne 21.7.2009, . j. 1 Ao 1/2009 - 120, nebo na Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2.6.2011, 
j. 2 Ao 3/2011 - 150. Rovn ž lze odkázat na bohatou judikaturu Ústavního soudu (nap . nález ze dne 

12.10.1994, sp. zn. PI. ÚS 4/94, publikován pod . N 46/2 SbNU 57, nález ze dne 28.1.2004, sp. zn. PI. ÚS 
41/02, publikován pod . N 10/32 SbNU 61, nebo nález ze dne 1.7.2010, sp. zn. PI. ÚS 9/07). 
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 námitku. 
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 z roku 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. Pokus o zhojení posledn  jmenované vady úpravou hodnocení SEA ve 
verzi z února 2014, považuje podatel za zjevn  ú elový a zcela nep ijatelný.  
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. 
Nebyl tedy dostate n  prokázán ve ejný zájem na vymezení nové zastavitelné plochy Z 1.75 (MV - smíšená 
výrobní), a proto 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 vysoké 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. 
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Podatel ve svých výše uvedených námitkách ozna il adu dalších problém  a nezákonností spojených s 
vymezením plochy Z 1.75 (MV - smíšená výrobní), které se rovn ž projevují mimo jiné i v porušení principu 
proporcionality právní regulace (a podatel na n  tímto odkazuje i v rámci od vodn ní této námitky 
neproporcionality). Navrhované vymezení plochy Z 1.75 (MV - smíšená výrobní) nemá ústavn  legitimní a o 
zákonné cíle op ený d vod, není in no jen v nezbytn  nutné mí e, co nejšetrn jším ze zp sob  vedoucích ješt  
rozumn  k zamýšlenému cíli, nediskrimina ním zp sobem a s vylou ením libov le.  

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

Od vodn ní: 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brn  .j. 1 Ao 1/2009 – 120 ze dne 21.7.2009 k uvedené 
problematice mj. uvádí: „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.“ i: 
„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).“. 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brn  .j. 2 Ao 4/2008 - 88. ze dne 5.2.2009 k uvedené 
problematice mj. uvádí:  „..správní soud (jehož úkol spo ívá v ochran  základních práv a svobod, 
které jsou dle l. 4 Ústavy pod ochranou soudní moci) 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. Výsledné funk ní a prostorové uspo ádání území 
pak musí vždy p edstavovat rozumný kompromis a vyváženost mezi jednotlivými ve ejnými a 
soukromými zájmy navzájem.“. 
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. 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. 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  podatele. 
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Námitka (ozn. pod . 36/záv r, 37/záv r, 38/záv r, 39/záv r, 40/záv r, 
41/záv r, 42/záv r, 39/záv r, 50/1, 51/1, 52/1, 53/1, 54/1, 55/1, 56/1, 57/1, 
61/1) - „H 11“ 
 
Záv re ná ást textu námitky: 
„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.“ 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje. 
 
Od vodn ní: 
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.  
Návrh územního plánu Hlu ína je vypracován v souladu se schváleným zadáním nového ÚP m sta 
(schváleno v Zastupitelstvu m sta Hlu ína dne 7.6.2012 pod . usnesení 15/6a). V tomto zadání je 
v kapitole C. POŽADAVKY NA ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE je pak uveden jako jeden z hlavních 
požadavk  vytvo it podmínky pro udržitelný rozvoj území, tj. vyvážený vztah hospodá ského rozvoje 
(vymezení výroby a ploch smíšených výrobních), sociální soudržnosti a kvalitních životních podmínek 
i posoudit kapacitu stávajících ploch pro podnikatelské aktivity, výrobu a skladování. Tyto plochy 

p ípadn  doplnit i navrhnout nové. Dále je v kapitole D. POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A 
PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ ÚZEMÍ (URBANISTICKOU KONCEPCI A KONCEPCI 
USPO ÁDÁNÍ KRAJINY) uvedeno, že bude zachována stávající urbanistická koncepce obsažená v 
platném územním plánu a zastavitelné plochy budou ešeny tak, aby sídlo vhodn  zahuš ovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny.  
V navrhovaném územním plánu Hlu ína (ve fázi spole ného projednání s termínem jednání dne 
5.6.2013) byly rovn ž v souladu se schváleným zadáním nového ÚP m sta pro p ípadný další rozvoj 
podnikání navrženy komer ní plochy pro možnou realizaci velkoplošných maloobchodních za ízení, 
která jsou na území m sta p ípustná pouze v rámci plochy smíšené výrobní (MV) na západním okraji 
zastav ného území Hlu ína v návaznosti na kasárna, nyní i areál hasi ského záchranného sboru, na 
ploše nevhodné pro rozvoj obytné funkce, s ohledem na dosud nerealizovaný obchvat m sta se jedná o 
jedinou významn jší plochu pro realizaci výrobn  obchodních aktivit na území m sta, ozn. jako 
plocha Z 1.75. 
Podatel nyní 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.  
Navrhuje se tedy vyhov t podané námitce, tzn. upravit vymezení zastavitelné plochy a její p esunutí 
do územní rezervy,  a to byla v souladu s § 18 odst. 4) stavebního zákona, s ohledem na potenciální 
budoucí rozvoje m sta a aktuální priority a stav využití území. To znamená, že s územím je do 
budoucna po ítáno jako s lokalitou pro umíst ní velkoplošných výrobních a obchodních za ízení, ale 
v sou asné dob  ješt  nenastaly vhodné podmínky pro její vznik. 
S ohledem na § 19 odst. 1) písm. h) stavebního zákona je úkolem územního plánování vytvá et 
v území podmínky pro odstra ování náhlých hospodá ských zm n. S náhlým vznikem rozsáhlé 
lokality ur ené pro velkoplošný obchod, výrobu a skladování, je možné p edpokládat, že by došlo 
k narušení hospodá ských vazeb, které jsou v sou asné dob  založeny na rozprost ení obchodních, 
podnikatelských a výrobních službách rovnom rn  po celém území m sta, kdy p irozené t žišt  a 
jádro tvo í zcela logicky historické centrum m sta s hlavním nám stím. Vhodn  urbanisticky 
definované a fungující centrum m sta, které denn  obývá mnoho obyvatel, lze vzhledem k aktuálním 
trend m vysídlování mnoha eských m st vnímat jako hodnotu, která je základem a hlavní prioritou 
spole enského a hospodá ského rozvoje m sta. V souvislosti z výše uvedeným lze rovn ž poukázat na 
III. úplnou aktualizaci územn  analytických podklad  (dále jen „ÚAP“) zpracovanou v prosinci 2014 
pro Obec s rozší enou p sobností Hlu ín (dále jen „ORP“), kde je v ásti B. ROZBOR 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ v kap. 13. HOSPODÁ SKÉ PODMÍNKY v rámci SWOT 
analýzy jako hrozba uvedeno extenzivní a z hlediska lokalizace nevhodné posilování výrobních a 
obslužných funkcí obce. 
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D vodem navrhované úpravy (zm ny využití návrhové plochy „MV – smíšené výrobní“ s ozn. Z 1.75 
na plochu územní rezervy (ozn. R 14) v etn  stanovení možného budoucího využití (plocha VD – 
výroby a skladování – drobná výroba a výrobní služby) v lokalit  „Jelenice“ na ul. Opavská 
v Hlu ín )  je vedle výše uvedených d vod  i skute nost, že bylo pot eba v rámci projednávaného 
nového územního plánu vyhov t požadavku akceptovat Politiku územního rozvoje (PÚR) eské 
republiky ( R) ve zn ní Aktualizace . 1 schválené usnesením Vlády eské republiky . 276 ze dne 
15. dubna 2015. Z tohoto dokumentu vyplývá mj. i nov  za azená republiková priorita územního 
plánování pro zajišt ní udržitelného rozvoje území s ozn. (24a), v niž je uvedeno: „Na územích, kde 

dochází dlouhodob  k p ekra ování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limit  pro 

ochranu lidského zdraví, je nutné p edcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. Vhodným 

uspo ádáním ploch v území obcí vytvá et podmínky pro minimalizaci negativních vliv  koncentrované 

výrobní innosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován 

dostate ný odstup od pr myslových nebo zem d lských areál .“ 
V p ipravovaném novém ÚP bylo tedy pot eba akceptovat tuto prioritu tím, že ÚP nenavrhuje novou 
výstavbu objekt  hygienické ochrany (bydlení, vybrané druhy ob anského vybavení apod.) na 
územích, kde dochází dlouhodob  k p ekra ování zákonem stanovených mezních hodnot imisních 
limit  a vhodným uspo ádáním ploch vytvá í podmínky pro minimalizaci negativních vliv  ploch s 
koncentrovanou výrobní inností na plochy bydlení, zejména s ohledem na lidské zdraví, hluk, prach 
nebo zápach. Navrhuje plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostate ný odstup 
od pr myslových nebo zem d lských areál . 
Na navrhované ploše Z 1.75 v p ipravovaném novém ÚP Hlu ína by bylo možné v souladu se 
stanovenými podmínkami pro využití plochy smíšené výrobní (MV) mj. i komer ní za ízení velkého 
plošného rozsahu realizovat. P i porovnání t chto stanovených podmínek a vzhledem k akceptaci 
priority (24a) PÚR a sou asné priority hospodá ského rozvoje je nutno vzít v úvahu i výsledky 
uvedené v textové ásti návrhu ÚP Hlu ína - hodnocení SEA, kde je k ploše MV uvedeno možné 
riziko emisí a hluku z výroby a zvýšené dopravní zát že a v rámci posouzení vlivu na jednotlivé 
složky životního prost edí, a to zejména na ovzduší i p du (dle tab. na str. 61 hodnocení SEA). 
Z výše uvedených d vod  byla provedena i úprava zp sobu využití plochy návrhové ozn. Z 1.75 do 
plochy územní rezervy (ozn. R 14). 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se jí vyhovuje. Tzn. 
plocha bude p evedena z návrhových ploch do plochy územní rezervy v etn  stanovení možného 
budoucího využití (plocha VD - výroby a skladování - drobná výroba a výrobní služby). 
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Námitka (ozn. pod . 44/6, 45/1, 50/6, 51/6, 52/6, 53/6, 54/6, 55/6, 56/6, 57/6) - 
„H 12“ 
 
Text ásti námitky: 
„Podatel nesouhlasí s omezujícími podmínkami stanovenými v bod  3.7 Obecn  závazných podmínek pro 

využití území, zejména se zákazem umis ování staveb a za ízení obnovitelných zdroj  energie uplat ujících se 

v krajin  (v trné turbíny, v trné parky). 

Od vodn ní námitky: 
v návrhu územního plánu Hlu ína, v rámci kapitoly I.A.f.3 „Obecn  závazné podmínky pro využití území“, je na 
str. 26 v bod  3.7. „Výroba elektrické energie z obnovitelných zdroj “, odrážka první, stanoveno: „v území je 
nep ípustné umís ovat stavby a za ízení obnovitelných zdroj  energie uplat ujících se v krajin  (v trné turbíny, 
v trné parky)“. Dle ustálené judikatury správních soud  (kterou potvrdil Ústavní soud svým nálezem ze dne 9. 
12. 2013, sp. zn. I. ÚS 1472/12) není p ípustné p i územním plánování paušáln  celoplošn  zakazovat 
umis ování v trných turbín a v trných park . Není akceptovatelné, aby územní plán paušáln  znemožnil ur itý 
legální typ ekonomické i stavební aktivity, který za srovnatelných podmínek jinde na území eské republiky je 
b žn  provozován a p ipušt n, nota bene státem oficiáln  podporován, srov. zákon . 165/2012 Sb., o 
podporovaných zdrojích energie a o zm n  n kterých zákon  (k tomu srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu 
ze dne 16. 6. 2011, j. 7 Ao 2/2011- 127). 
Výše citované záv ry o zákazu celoplošného paušálního omezování ekonomických aktivit p i územním plánování 
lze vztáhnout i na další omezující podmínky stanovené v návrhu územního plánu Hlu ína v rámci kapitoly I.A.f.3 
„Obecn  závazné podmínky pro využití území“ v bod  3.7. I tyto podmínky ur itý legální typ ekonomické i 
stavební aktivity bezd vodn  podrobují p ísn jšímu režimu a jsou proto neproporcionální a diskrimina ní.“ 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

Od vodn ní: 
Jak je výše uvedeno, dle návrh  územního plánu je v území nep ípustné umís ovat stavby a za ízení 
obnovitelných zdroj  energie uplat ujících se v krajin  (v trné turbíny, v trné parky). A to vzhledem 
k tomu, že u t chto staveb nelze vylou it, že se jedná o zám r nadmístního významu, který svým 
významem spadá do ešení Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK). Dle 
rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16.6.2011, .j. 7 Ao 2/2011 – 127 cit.: „Z judikatury 
Nejvyššího správního soudu, na kterou poukazoval odp rce (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 
dne 3. 7. 2009, . j. 5 Ao 1/2009 - 186, dostupný na www.nsssoud.cz), pak vyplývá, že v trné 
elektrárny jsou zpravidla stavbami nadmístního významu. U v trných elektráren se typicky jedná o 
n kolik desítek metr  vysoké stožáry s velkopr m rovými vrtulemi v tšinou o menším po tu list  
(obvykle t í), které již pro své rozm ry, a také asto proto, že jsou umis ovány na v trn  
exponovaných, tedy v tšinou vyvýšených místech, jsou vid t z v tší dálky. Pro tuto jejich vlastnost - 
vliv na pohledový charakter krajiny, tj. na její estetickou stránku, projevující se ve velkém ( asto 
vícekilometrovém) okruhu okolo nich - je t eba takové stavby zásadn  považovat za stavby 
nadmístního významu, a tedy zp sobilé p edm ty regulace v zásadách územního rozvojeTakový zám r 
je pot eba nejprve koordinovat v rámci ZÚR MSK, a až poté je možné jej vymezit v územním plánu 
obce. ZÚR MSK s tímto zám rem nepo ítá.“ 
Krajský ú ad jako orgán územního plánování dle ust. § 7 odst. 1 písm. b) po ídil územn  plánovací 
podklad - Územní studie Posouzení umíst ní zám r  velkých výškových, plošných a prostorových 
rozm ru v krajin  MSK, o jejíž využitelnosti bylo rozhodnuto dne 3. 6. 2013 (dále jen „studie VTE“). 
Zpracovatelem studie je spole nost LÖW & spol., s.r.o., Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici, 
Vranovská 102, 614 00 Brno. Územní studie VTE byla zavedena do evidence územn  plánovací 
innosti ve smyslu ust. § 2, § 30 odst. 4 a § 162 stavebního zákona dne 5. 6. 2013. Územní studie VTE 

byla dopln na o vybrané nové zám ry, možnost využití rozší ení byla schválena dne 29. 7. 2013, 
zavedena do evidence dne 5. 8. 2013.  
Studie VTE je dostupná k ve ejnému nahlédnutí na adrese http://verejna-sprava.kr-
moravskoslezsky.cz/upl_0152.html. Základním cílem studie VTE je „vyhodnocení vhodnosti umíst ní 
zám r  velkých výškových a plošných a prostorových rozm r  v krajin  Moravskoslezského kraje 
s ohledem na specifické p írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty (p írodní a kulturní dominanty, 
zachovalé krajinné struktury, zachovalé sídelní struktury, jedine nost krajinného rázu, významné 
horizonty, rekrea ní potenciál území), s ohledem na cílové charakteristiky krajiny vymezené v Územní 
studii cílových charakteristik krajiny Moravskoslezského kraje - 2012 se zvláštním d razem na 
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vyhodnocení kumulativních vliv , a to jak kumulativních ú ink  jev  vyvolaných jednotlivými zám ry, 
tak vliv  vyplývajících z možnosti umíst ní více posuzovaných zám r  v krajin  sou asn .“ 
Území m sta Hlu ína nebylo zahrnuto do ešeného území studie VTE a tedy nebylo touto studií 
posouzeno. Nelze tedy vylou it významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz a sousední obce. 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. 
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Námitka (ozn. pod . 44/7, 45/2, 50/7, 51/7, 52/7, 53/7, 54/7, 55/7, 56/7, 57/7) - 
„H 13“ 
 
Text ásti námitky: 
„Podatelka nesouhlasí se zákazem umis ování výrobk  plnících funkci stavby (mobil house). 

Od vodn ní námitky:  

V návrhu územního plánu Hlu ína, v rámci kapitoly I.A.f.3 „Obecn  závazné podmínky pro využití území“, je na 
str. 26 v bod  3.6. stanoveno: „Mobil house - výrobky plnící funkci stavby (takovým výrobkem m že být i silni ní 
vozidlo) jsou v plochách, které umož ují využití pro bydlení a v plochách pro rekreací nep ípustné.“ 
Výrobek plnící funkci stavby se považuje dle ust. § 2 odst. 3 v ta t etí, stavebního zákona, za stavbu. Paušální 
vylou ení výrobk  plnících funkci stavby z umíst ní v plochách pro bydlení a pro rekreaci, p edstavuje 
ned vodné a diskriminující omezení využití t chto pozemk . Tzv. mobil house je v sou asnosti plnohodnotná 
alternativa bydlení a pro její paušální zákaz není žádný rozumný d vod ani opora v zákon . Podle stávajícího 
stavebního zákona výrobky plnící funkci stavby, v etn  základových konstrukcí pro n , nevyžadují stavební 
povolení ani ohlášení (viz ust. § 103 odst. 1 písm. e), bod 16). Výše citovaný zákaz tohoto legálního typu stavební 
aktivity je tedy zcela neproporcionální a diskrimina ní. 
I na tento paušální zákaz lze vztáhnout výše citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 6. 2011, 
j. 7 Ao 2/2011-127 (potvrzený Ústavním soudem v nálezu ze dne 9.12. 2013, sp. zn. I. ÚS 1472/12), podle 

kterého nelze p i územním plánování paušáln  znemožnit ur itý legální typ ekonomické i stavební aktivity, který 
za srovnatelných podmínek jinde na území eské republiky je b žn  provozován a p ipušt n.“ 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje áste n . 

Od vodn ní: 
Text podmínky uvedený v kapitole I.A.f.3 Obecn  závazné podmínky pro využití území textové ásti 
výroku v podkapitole 3.6.: 
„Mobil house – výrobky plnící funkci stavby (takovým výrobkem m že být i silni ní vozidlo) jsou 
v plochách, které umož ují využití pro bydlení a v plochách pro rekreaci nep ípustné.“ 
nahrazen textem novým: 
„Mobil house - výrobky plnící funkci stavby (takovým výrobkem m že být i silni ní vozidlo) jsou 
v plochách, které umož ují využití pro bydlení a v plochách pro rekreaci nep ípustné s výjimkou ploch 
s rozdílným zp sobem využití: 
– SV – smíšené obytné – vesnické a 
– RI – rekreace – rodinné.“ 
Mobil house je tovární výrobek (výrobek vzniklý jinou než montážní nebo stavební technologií mimo 
místo ur ení), který má sloužit bydlení nebo rekreaci. Ve vztahu k územn  plánovací dokumentaci a 
umis ování staveb je relevantní zejména typ mobilního domu, plnícího funkci stavby. Podle velikosti a 
vybavení se bude jednat zpravidla o objekt pro bydlení (s ohledem na jeho zp sobilost uspokojovat 
pot ebu trvalého bydlení na úrovni sou asných požadavk , pop ípad  alespo  požadavk  na bydlení 
b žn  kladených (vyhl. . 268/2009 Sb.)), i pro rodinnou rekreaci. P itom platí, že stavba (v tomto 
p ípad  výrobek plnící funkci stavby) je ur ena k ú elu, pro n jž je svým stavebn  technickým 
uspo ádáním vybavena. Jestliže vybavení nasv d uje n kolika ú el m, má se zato, že je ur ena k tomu 
ú elu, ke kterému se užívá bez závad. 
Plochy s rozdílným zp sobem využití (vyhl. 501/2006 Sb.) se vymezují dle § 3 odst. 1 k napl ování 
cíl  a úkol  územního plánování (§ 18 a 19 stavebního zákona) a s ohledem na rozdílné nároky na 
prost edí. Dále se plochy s rozdílným zp sobem využití vymezují dle § 3 odst. 3 s ohledem na 
specifické podmínky a charakter území zejména z d vod  omezení st et  vzájemn  neslu itelných 
inností a požadavk  na uspo ádání a využívání území. Ve smyslu § 18 stavebního zákona orgány 

územního plánování koordinují ve ejné i soukromé zám ry zm n v území, výstavbu a jiné innosti 
ovliv ující rozvoj území a konkretizují ochranu ve ejných zájm  vyplývajících ze zvláštních právních 
p edpis . P itom chrání a rozvíjí p írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty území, v etn  urbanistického, 
architektonického a archeologického d dictví a chrání krajinu jako podstatnou složku prost edí života 
obyvatel a základ jejich totožnosti. 
Z d vodu ochrany hodnot území m že být v plochách bydlení stanoven takový zp sob využití, který 
n které formy staveb pro bydlení (resp. výrobk  plnících funkci stavby) s ohledem na charakter 
zástavby vylou í.  
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M sto Hlu ín lze za adit k t m sídl m, kde z stala zachována p vodní historická struktura osídlení 
(mj. i struktura historického jádra m sta), daná zp sobem zastav ní pozemk , pom rem zastav ných a 
nezastav ných ástí pozemk  a jejich uspo ádáním. Z toho d vodu bylo navrženo jako nep ípustný 
zp sob využití umís ování mobilních dom  plnících funkci stavby, vzhledem k tomu, že by mohla 
struktura osídlení, jež je hodnotou území, narušena. Výjimku pro možné umíst ní mobil hous  tvo í 
plochy smíšené obytné – vesnické (SV) a plochy rekreace – rodinné (RI), jedná se o lokality 
v okrajových ástech m sta. 
Ve smyslu § 35 odst. 2 zákona . 128/2000 Sb., zákon o obcích, pe uje obec v samostatné p sobnosti 
ve svém územním obvodu v souladu s místními p edpoklady a s místními zvyklostmi o vytvá ení 
podmínek pro rozvoj sociální pé e a pro uspokojování pot eb svých ob an . Pokud požadavek obce na 
využití území nejsou v rozporu s cíli a úkoly územního plánování a s požadavky na obsah územního 
plánu, je legitimním požadavkem obce i regulace podmínek využití ploch s rozdílným zp sobem 
využití, nap . stanovení nep ípustného využití pro umis ování mobilních dom  v plochách bydlení. 
Požadavek je v souladu se schváleným zadáním nového ÚP m sta (schváleno v Zastupitelstvu m sta 
Hlu ína dne 7.6.2012 pod . usnesení 15/6a). V zadání je v kapitole D. POŽADAVKY NA PLOŠNÉ 
A PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ ÚZEMÍ (URBANISTICKOU KONCEPCI A KONCEPCI 
USPO ÁDÁNÍ KRAJINY) je uvedeno stanovovat urbanistické, architektonické a estetické 
požadavky na využívání a prostorové uspo ádání území a na jeho zm ny, zejména na zachování 
stávající urbanistické koncepce obsažené v platném územním plánu, na respektování a posílení centra 
m sta, respektování dominant m sta a stávajícího charakteru sídla a hladiny zástavby. Budou 
zachovány kulturní, historické, urbanistické a p írodní hodnoty území. 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto námitce vyhov no jen áste n , Mobil house - výrobky 
plnící funkci stavby (takovým výrobkem m že být i silni ní vozidlo) jsou v plochách, které umož ují 
využití pro bydlení a v plochách pro rekreaci nep ípustné s výjimkou ploch s rozdílným zp sobem 
využití - plochy smíšené obytné – vesnické (SV) a plochy rekreace – rodinné (RI). 
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Námitka (ozn. pod . 44/8, 45/3, 50/8, 51/8, 52/8, 53/8, 54/8, 55/8, 56/8, 57/8) - 
„H 14“ 
 
Text ásti námitky: 
„Od vodn ní návrhu územního plánu Hlu ína neobsahuje komplexní a kompletní vyhodnocení ú elného 

využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení zastavitelných ploch dle ust. § 53 odst. 5 písm. f) 

stavebního zákona. 

Od vodn ní námitky: 
A koli je nyní po izován formáln  nový územní plán Hlu ína, jedná se fakticky o zm nu stávajícího územního 
plánu, takže by p i po izování územního plánu Hlu ína m lo být analogicky respektováno ust. § 55 odst. 4 
stavebního zákona, které vyžaduje, aby další zastavitelné plochy byly vymezeny pouze na základ  prokázání 
nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a prokázání pot eby vymezení nových zastavitelných ploch. 
Stejný požadavek ostatn  vyplývá z vymezení úkol  a cíl  územního plánování ve smyslu ust. § 18 odst. 1 a 2 a § 
19 odst. 1 písm. bl, cl, e) h) i) j) a m) stavebního zákona. Podobn  ust. § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona 
výslovn  stanoví, že sou ástí od vodn ní územního plánu je krom  náležitostí vyplývajících ze správního ádu 
zejména (krom  jiného) vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení 
zastavitelných ploch. 
Obdobná úvaha je ostatn  uvedena na str. 139 od vodn ní návrhu územního plánu Hlu ína ve verzi z ledna 
2014, a to jako úvod kapitoly „II.A.k) VYHODNOCENÍ Ú ELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ A 
VYHODNOCENÍ POT EBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH“. Tato kapitola má patrn  plnit výše 
uvedenou funkci. Podatelka namítá, že toto vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení 
pot eby vymezení zastavitelných ploch je provedeno pouze v obecné rovin  bez vztahu ke konkrétním plochám a 
pouze pro plochy ur ené k bydlení (tzn. BH, SM, BI, SV), navíc s prognózou tendence spíše ke snížení po tu 
obyvatel Hlu ína (srov. rovn ž str. 61 až 62 od vodn ní návrhu územního plánu Hlu ína ve verzi z ledna 2014). 
Za stavu, kdy demografická prognóza hovo í o snižování i p inejlepším stagnaci po tu obyvatel Hlu ína, se jeví 
jako zcela nepot ebné vymezovat nové zastavitelné plochy pro bydlení, ob anské vybavení s komer ním využitím 
a další nové zastavitelné plochy. Není zde obsaženo žádné vyhodnocení ve vztahu k plochám výroby a skladování 
(tzn. VL, VD, VZ), ob anského vybavení (tzn. OS, OV, OK), k ploše smíšená výrobní (tzn. MV) a dalším. 
Podatelka navíc namítá, že obsahem vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby 
vymezení zastavitelných ploch dle ust. § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona by m lo být nikoli pouze 
vyhodnocení obecné kategorie zám r , ale rovn ž vyhodnocení všech konkrétních zám r , nebo alespo  všech 
významn jších, což se nyní nestalo. U t chto konkrétních ploch by m la být (alespo  p ibližn ) od vodn na i 
konkrétní zvolená vým ra pro ur itou funk ní plochu, aby bylo z ejmé, pro  je taková plocha pot ebná.  
V této souvislost lze citovat rozsudek Krajského soudu v Ostrav  ze dne 23. 8. 2012, . j. 79 A 1/2012 - 84, a to 
p ímo ve vztahu ke stávajícímu územnímu plánu Hlu ína: „Nakonec i ze záv ru vyjád ení odp rce k návrhu 
(citovaného soudem na str. 3 - 4 tohoto rozsudku), v n mž odp rce bagatelizuje návšt vnost budoucího 
obchodního centra, ješt  z eteln ji vyvstává otázka, pro  má vlastn  být vymezena nová zastavitelná plocha pro 
podnikatelské aktivity.“. 
V návrhu územního plánu Hlu ína není tedy zd vodn na pot ebnost vymezení' ploch výroby a skladování, 
ob anského vybavení, smíšená výrobní a ady dalších, resp. není zd vodn na nemožnost využít již vymezené 
zastavitelné plochy, což je vzhledem k rozsahu a významu t chto ploch zcela zásadní nedostatek.“ 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

Od vodn ní: 
Námitka se zamítá vzhledem k tomu, že uvedené vyhodnocení je již sou ástí textu od vodn ní v 
kapitole II.A.k) VYHODNOCENÍ Ú ELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ A 
VYHODNOCENÍ POT EBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. 
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 zastavitelných ploch 
v obecné rovin  ve vztahu k ur ité kategorii zám r , nikoliv ke každému konkrétnímu zám ru 



P íloha . 6 opat ení obecné povahy ÚP Hlu ína 

H14 -2 
 

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.“ 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. Požadované 
vyhodnocení je již sou ástí textu od vodn ní v kapitole II.A.k) VYHODNOCENÍ Ú ELNÉHO 
VYUŽITÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POT EBY VYMEZENÍ 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH. 
 



P íloha . 6 opat ení obecné povahy ÚP Hlu ína 

H 15-1 
 

Námitka (ozn. pod . 44/11, 45/6, 48, 50/11, 51/11, 52/11, 53/11, 54/11, 55/11, 
56/11, 57/11) - „H 15“ 
 
Text ásti námitky: 
 „Návrh územního plánu Hlu ína je neproporcionální vzhledem k práv m a oprávn ným zájm m podatelky 

jako dot eného vlastníka. 

Od vodn ní námitky: 

Ustálená judikatura soud  dovodila, že opat ení obecné povahy (tedy forma, ve které se vydává územní plán) má 
spl ovat nejenom podmínky dané výslovn  zákonem, ale má rovn ž napl ovat princip proporcionality, plynoucí 
z povahy a ústavních zásad demokratického právního státu. Princip proporcionality je základní právní nástroj 
pro ešení kolize více práv a oprávn ných zájm , což jsou situace, které typicky nastávají v rámci územního 
plánování. Omezení a zásahy do práva oprávn ných zájm , které vyplývají z opat ení obecné povahy (tj. z 
územního plánu), musí mít dle judikatury ústavn  legitimní a o zákonné cíle op ený d vod, musí být in ny jen v 
nezbytn  nutné mí e, co nejšetrn jším ze zp sob  vedoucích ješt  rozumn  k zamýšlenému cíli, nediskrimina ním 
zp sobem a s vylou ením libov le. V tomto sm ru lze odkázat nap . na Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 
dne 9. 8. 2010, . j. 4 Ao 4/2010 - 195, na Usnesení rozší eného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 
2009, . j. 1 Ao 1/2009 - 120, nebo na Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 6. 2011, j. 2 Ao 3/2011 - 
150. Rovn ž lze odkázat na bohatou judikaturu Ústavního soudu (nap . nález ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. PI. ÚS 
4/94, publikován pod . N 46/2 SbNU 57, nález ze dne 28. 1. 2004, sp. zn. PI. ÚS 41/02, publikován pod . N 
10/32 SbNU 61, nebo nález ze dne 1. 7. 2010, sp. zn. PI. ÚS 9/07).  
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."  
V rámci svých výše uvedených námitek podatelka zpochybnila vymezení ady zám ru v návrhu územního plánu 
Hlu ína. Vedle výše namítaných v cných a procesních vad vymezení t chto zám r , vykazují tato vymezení prvky 
nevhodnosti zvolených ešení, jejichž popis je v rámci námitek rovn ž uveden. Výše popsané navrhované zám ry 
a s nimi spojená omezování vlastníka nemají ústavn  legitimní a o zákonné cíle op ený d vod, nejsou in na jen 
v nezbytn  nutné mí e, co nejšetrn jším ze zp sob  vedoucích ješt  rozumn  k zamýšlenému cíli, 
nediskrimina ním zp sobem a s vylou ením libov le. Podatelka proto namítá, že výše popsané zám ry jsou 
neproporcionální vzhledem k jejím práv m a oprávn ným zájm m jako dot eného vlastníka a vzhledem k 
d ležitosti a komplikovanosti tohoto faktoru formuluje neproporcionalitu jako samostatnou námitku, p i emž v 
podrobnostech odkazuje na obsah od vodn ní svých výše popsaných námitek.  
Podatelka shrnuje, že výše popsané zám ry, resp. jejich p ípadná realizace, by pro ni, jako dot eného vlastníka, 
p edstavovala podstatné negativum. Jde jednak o snížení hodnoty nemovitostí podatelky, ale rovn ž jde o zásah 
do práva pokojn  a nerušen  užívat svoje nemovitosti (ius utendi et fruendi). Zárove  by došlo také k 
neproporcionálnímu zásahu do práv podatelky na ochranu soukromí, zdraví a na p íznivé životní prost edí.“ 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

Od vodn ní: 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brn  .j. 1 Ao 1/2009 – 120 ze dne 21.7.2009 k uvedené 
problematice mj. uvádí: „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.“ i: 
„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).“. 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brn  .j. 2 Ao 4/2008 - 88. ze dne 5.2.2009 k uvedené 
problematice mj. uvádí:  „..správní soud (jehož úkol spo ívá v ochran  základních práv a svobod, 
které jsou dle l. 4 Ústavy pod ochranou soudní moci) je oprávn n posoudit, zda mezi navrhovaným 
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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. Výsledné funk ní a prostorové uspo ádání území 
pak musí vždy p edstavovat rozumný kompromis a vyváženost mezi jednotlivými ve ejnými a 
soukromými zájmy navzájem.“. 
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. 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. 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  podatele. 
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Námitka (ozn. pod . 44/1, 50/2, 51/2, 52/2, 53/2, 54/2, 55/2, 56/2, 57/2)           
- „H 16“ 
 
Text 1. ásti námitky: 
„Podatel (-ka) nesouhlasí s navrhovaným vymezením zastavitelné plochy Z 1.23 pro funk ní využití „OK - 

ob anské vybavení - komer ní za ízení“ a navrhuje vymezit pro tuto plochu funk ní využití „PZ - ve ejná 

prostranství s p evahou nezpevn ných ploch“ tedy jako ve ejnou zele . 

Od vodn ní námitky:  
V sou asnosti se na p edm tném území nachází nezpevn né plochy zelen , zejména zahrádky. Podatelka zamýšlí 
využít své pozemky parc. . 945/1 a 4501/2 jako stavební parcelu pro rodinný d m eventuáln  drobné služby. 
Vymezení plochy Z 1.23 o velikosti 0,36 ha pro funk ní využití „OK - ob anské vybavení - komer ní za ízení“ 
není v návrhu územního plánu Hlu ína nijak konkrétn  od vodn no. Z navržených regulativ  pro plochu OK 
vyplývá jako hlavní využití komer ní za ízení velkého plošného rozsahu. S tím podatelka nesouhlasí, nebo  
umíst ním velkého komer ního za ízení do t sného sousedství jejích pozemk  budou tyto pozemky znehodnoceny, 
bude sn žena kvalita bydlení v dané lokalit , snížena kvalita prost edí souvisejícího území, bude omezeno jejich 
možné využití, zvýší se dopravní zát ž území a bude narušen stávající charakter území, kdy stávající zelené 
plochy (udržované zahrádky a d tské h išt ) vytvá í v dané lokalit  klidovou zónu. 
Umíst ní komer ního ob anského vybavení povede k nár stu dopravy v dané lokalit  a tedy k nár stu jejích 
negativních vliv , p edevším k nár stu hluku a zne išt ní ovzduší. Jedná se p itom o lokalitu, která je již nyní 
zna n  zatížena t mito negativními vlivy dopravy. Hluková zát ž, jejímž zdrojem je doprava na silnici . 1/56, v 
sou asné dob  p ekra uje zákonné limity - k tomu viz hlukové mapy na str. 38 hodnocení SEA územního plánu 
Hlu ína ve verzi z ledna 2014, dále nap . strategická hluková mapa dostupná na serveru http://geoportal.gov.cz, 
kde lze kliknutím zjistit p ímo hodnoty pro konkrétní místo dle leteckého snímku (viz náhled níže). 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 2013 nebo též p ímo hodnocení SEA 
územního plánu Hlu ína ve verzi z ledna 2014, str. 60: „P í hodnocení byl kladen d raz zejména na kvalitu 
ovzduší, která je v posuzovaném území nep íznivá“. Lze d vodn  p edpokládat, že limity jsou p ekra ovány 
zejména v blízkosti nejzatížen jších silnic na území m sta Hlu ína, tedy p edevším silnice . . I/56. 
K významu limit  využití území v procesu po izování zm ny územního plánu se vyjád il NSS ve svém rozsudku ze 
dne 18. 7. 2006, j. 1 Ao 1/2006 - 74: „Limity využití území tak p edstavují jakési hranice pro využití území, a to 
hranice zpravidla nep ekro itelné. Limity vyplývají bu  p ímo ze zákona, anebo jsou, s ohledem na pot eby a 
možnosti daného území, stanoveny až v rámci územn  plánovací dokumentace ( i její zm ny). Jedním z limit  
využití území je také hladina hluku. ( ... ) Jak bylo konstatováno výše, hluk je limitem využití území, který je 
po izovatel zm ny územního plánu povinen p i zm n  vyzna it." Tento právní názor NSS o významu limit  
využití území v procesu po izování zm ny územního plánu byl aprobován rozsudkem NSS ze dne 31. 1. 2012, j. 
1 As 135/2011 - 246:  „… limity využití území p edstavují hranice pro využití území, a to hranice zpravidla 
nep ekro itelné; jedním z limit  využití území je také hladina hluku (takto rozsudek ze dne 18. 7. 2006, j. 1 Ao 
1/2006 - 74). (. . .) limity jsou stanoveny právními p edpisy proto, aby byly dodržovány. Nejsou tedy jen n jakým 
doporu ením, nebo dokonce jen nijak nesankcionovaným p áním zákonodárce. [44] Jak vyplývá z judikatury 
zdejšího soudu, ve ejnoprávní úprava ochrany p ed hlukem je na rozdíl od úpravy soukromoprávní vysoce 
formalizovaná, spojená s exaktními limity.“ 
Vymezení p edm tné plochy Z 1.23 pro funk ní využití „OK - ob anské vybavení - komer ní za ízení“ není v 
souladu s vyhláškou . 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Dle ust. § 1 odst. 1, v ta první, 
se ustanovení ásti druhé této vyhlášky se použije p i vymezování ploch v územních plánech.  
Dle ust. § 3 odst. 2 se plochy vymezují zejména pro vzájemn  se dopl ující, podmi ující nebo nekolidující 
innosti, pro další len ní ploch na pozemky a pro stanovení ochrany ve ejných zájm  v t chto plochách, jakými 

jsou ochrana p írodního a kulturního d dictví, civiliza ních, architektonických a urbanistických hodnot. 
Vymezení plochy Z 1.23 pro komer ní za ízení velkého plošného rozsahu koliduje s obytnou funkcí p ilehlých 
území, v etn  pozemk  podatelky. Není zd vodn no, jaký ve ejný zájem je tímto vymezením chrán n a není nijak 
zd vodn no, pro  by m l komer nímu za ízení velkého plošného rozsahu ustoupit ve ejný zájem na zachování 
stávajících ploch zelen . 
Dle ust. § 3 odst. 4 lze plochy s rozdílným zp sobem využití s ohledem na specifické podmínky a charakter území 
dále podrobn ji lenit. Ve zvláš  od vodn ných p ípadech a za p edpokladu, že je to zd vodn no v od vodn ní 
opat ení obecné povahy, kterým se vydává územní plán, lze stanovit plochy s jiným zp sobem využití, než je 
stanoveno v § 4 až 19 vyhlášky. Dle ust. § 6 se vymezují „plochy ob anského vybavení“. P edm tná plocha Z 
1.23 je vymezena jako „OK - ob anské vybavení - komer ní za ízení“, tzn. je dále len na na „komer ní 
za ízení“. K tomu shodn  viz str. 126 od vodn ní návrhu územního plánu Hlu ína, kde je podrobné len ní 
rozepsáno, avšak není zde od vodn no jaké konkrétní specifické podmínky a charakter v území vedly k 
podrobn jšímu len ní. Za takové od vodn ní nelze považovat obecnou parafrázi textu zákona „ Vzhledem ke 
specifickým podmínkám a charakteru ešeného území byly použity í další plochy s rozdílným zp sobem využiti, 
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p ípadn  bylo len ní ploch s rozdílným zp sobem využití rozší eno a specifikováno.“ Podle ust. § 6 odst. 2 
plochy ob anského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a za ízení ob anského vybavení pro vzd lávání a 
výchovu, sociální služby, pé i o rodinu, zdravotní služby, kulturu, ve ejnou správu, ochranu obyvatelstva, dále 
zahrnují pozemky staveb a za ízení pro obchodní prodej, t lovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, v du 
a výzkum, láze ství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ve ejných prostranství. V návrhu 
územního plánu Hlu ína ovšem není zd vodn no, pro  z tohoto širokého vý tu funkcí ob anského vybavení bylo 
pro plochu Z 1.23 preferováno jako hlavní využití práv  „komer ní za ízení velkého plošného rozsahu“. Navíc 
takové funk ní využití není ve vý tu v ust. § 6 odst. 2 zmín no. Regulativy pro plochy „OK - ob anské vybavení - 
komer ní za ízení“, jsou takto vymezeny nesystematicky, neur it  a nesrozumiteln . Chybí rovn ž od vodn ní, 
jak vymezení plochy Z 1.23 napl uje požadavky ust. § 6 odst. 1 vyhlášky.  
Dle ust. § 6 odst. 2, in fine, plochy ob anského vybavení musí být vymezeny v p ímé návaznosti na kapacitn  
dosta ující plochy dopravní infrastruktury a být z nich p ístupné. Navržená plocha Z 1.23 tuto nutnou podmínku 
nespl uje, nebo  není vymezena v p ímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a není z nich p ístupná. 
Naopak, plocha Z 1.23 je zcela obklopena plochami pro bydlení a plochou zelen . Nedaleko se sice nachází již 
zmín ná silnice I/56, avšak plocha Z 1.23 na ni p ímo napojena není a i kdyby byla, bylo by nutné zkoumat 
dostate nost kapacity této silnice, což by p i stávajícím p ekra ování hygienických limit  hluku a emisí bylo 
patrn  krajn  problematické.  
Podatelka dále namítá, že funk ní využití plochy Z 1.23 pro „komer ní za ízení velkého plošného rozsahu““ 
nebylo ádn  vyhodnoceno v procesu SEA. Hodnocení SEA se sice zabývá kladnými a zápornými vlivy, avšak 
nikoli jednotlivých zám r  (tedy jednotlivých konkrétních ploch a koridor ), ale pouze paušáln  pro jednotlivé 
kategorie funk ního využití (viz tabulka „Hodnocení významnosti jednotlivých vliv  rizik zám ru na složky 
životního prost edí“, str. 61), rubrika "zám r" v hlavi ce tabulky je v tomto sm ru zcela zavád jící. Nadto, v 
tabulce "Hodnocení významnosti jednotlivých vliv  rizik zám ru na složky životního prost edí" na str. 61 
hodnocení SEA zcela chybí vyhodnocení kategorie „OK - ob anské vybavení - komer ní za ízení“, a koli jsou 
zde vyhodnoceny všechny ostatní díl í kategorie ob anského vybavení „OV - ob anské vybavení - ve ejná 
infrastruktura“, „OS - ob anské vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení“, „OH - ob anské vybavení - 
ve ejná poh ebišt  a související služby“ (srov. podrobné len ní ob anského vybavení na str. 126 od vodn ní 
návrhu územního plánu Hlu ína). Vlivy zám ru plochy Z 1.23 tedy nebyly v bec vyhodnoceny a to dokonce ani 
paušáln  v rámci kategorie „OK - ob anské vybavení - komer ní za ízení“. Plocha Z 1.23 je v hodnocení SEA 
zmín na nep ímo pouze v rámci intervalu ploch Z 1.20 až 1.24 v tabulce na str. 68, což ovšem není možné 
považovat za skute né vyhodnocení, nebo  plochy Z 1.20 až 1.24 jsou rozptýleny prakticky po celém území 
Hlu ína.  
Takovýto obsah hodnocení SEA pro návrh územního plánu Hlu ína neodpovídá požadavk m p ílohy stavebního 
zákona ve smyslu záv r  rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2012, . j. 1 Ao 7/2011 - 526, ve 
kterém Nejvyšší správní soud v bodech [52] až [90] podrobn  vyložil, jaké požadavky plynou z právních 
p edpis  pro posouzení kumulativních a synergických vliv  navrhovaných koncepcí, resp. územn  plánovací 
dokumentace, a podatelka tímto na výklad Nejvyššího správního soudu odkazuje. Nikde nejsou identifikovány 
(nota bene posouzeny) kumulativní a synergické vlivy jednotlivých plánovaných zám r  (ani navzájem ani ve 
vztahu k již realizovaným zám r m). P itom je evidentní, že takové vlivy zde reáln  existují. V p ípad  
zastavitelné plochy Z 1.23, umis ované do stávajících zelených ploch a do území již nad limitn  zatíženého 
hlukem a zne išt ním ovzduší (podrobn  výše), bylo naprosto nezbytné takové posouzení kumulativních a 
synergických vliv  provést a promítnout je do od vodn ní návrh územního plánu Hlu ína.  
Od vodn ní návrhu územního plánu Hlu ína dále neprokazuje pot ebu vymezení nových zastavitelných ploch ve 
smyslu ust. § 55 odst. 4 stavebního zákona ve vztahu k zastavitelné ploše Z 1.23 pro „OK - ob anské vybavení - 
komer ní za ízení“. Podatelka namítá, že vymezení zastavitelné plochy Z 1.23 „OK - ob anské vybavení - 
komer ní za ízení“ ve skute nosti není pot ebné. Ust. § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona výslovn  stanoví, 
že sou ástí od vodn ní územního plánu je krom  náležitostí vyplývajících ze správního ádu zejména (krom  
jiného) vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení zastavitelných ploch. 
Tuto funkci by m la plnit kapitola na str. 139 od vodn ní návrhu územního plánu Hlu ína ve verzi z ledna 2014, 
„11.A.k) VYHODNOCENÍ Ú ELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POT EBY 
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH“. Podatelka namítá, že toto vyhodnocení v této kapitole je provedeno 
pouze v obecné rovin  bez vztahu ke konkrétním plochám a navíc pouze pro kategorie ploch ur ených k bydlení 
(tzn. BH, SM, BI, SV), a to ke všemu s prognózou tendence spíše ke snížení po tu obyvatel Hlu ína. Za stavu, kdy 
demografická prognóza hovo í o snižování i p inejlepším stagnaci po tu obyvatel Hlu ína, se jeví jako zcela 
nepot ebné vymezovat nové zastavitelné plochy pro ob anské vybavení s komer ním využitím. Není zde obsaženo 
žádné vyhodnocení ve vztahu k plochám ob anského vybavení (tzn. OS, OV, OK), ani pro kategorii „komer ní 
za ízení velkého plošného rozsahu“, ani pro plochu Z 1.23, ímž došlo k porušení požadavku ust. § 53 odst. 5 
písm. f) stavebního zákona. 
V od vodn ní územního plánu Hlu ína chybí jakékoli vyhodnocení pot eby vymezení zastavitelných ploch pro 
„komer ní za ízení velkého plošného rozsahu“. Není nijak zd vodn no a prokázáno, že by stávající pokrytí 
nákupních služeb v p íslušné lokalit  a ve m st  Hlu ín  v bec bylo nedostate né nebo že se jeho nedostate nost 



P íloha . 6 opat ení obecné povahy ÚP Hlu ína 

H 16-3 
 

výhledov  o ekává a že je tedy pot ebné takovou spole enskou poptávku pokrýt, resp. vytvo it pro ni rezervy. 
Taková úvaha (nota bene podložená nap íklad záv ry odborné studie) v od vodn ní zcela chybí. Pokud je 
d vodem vymezení nových zastavitelných ploch pot eba umíst ní ur ité kategorie zám r  (zde „komer ní 
za ízení velkého plošného rozsahu“), pak je nutné od vodnit a prokázat rovn ž pot ebu realizace této kategorie 
zám r , nebo  jinak by posuzování pot ebnosti vymezení ploch (a tím i samotné územní plánování) ztratilo 
jakýkoli racionální základ a smysl. Krom  toho není ani vyhodnoceno, pro  je pot ebné, aby plocha Z 1.23 m la 
vým ru 0,36 ha. Podatelka rovn ž namítá, že pro plochu Z 1.23 m la být zpracována územní studie, nebo  se 
jedná o zna n  problematickou lokalitu (viz ostatní námitky podatelky). 
V západní ásti lokality Rovniny a v lokalit  Jasénky zcela chybí ob anská vybavenost (OK). Obyvatelé t chto 
rozsáhlých obytných ploch jsou nuceni za nákupem (i potravin) cestovat (zpravidla motorovou dopravou). Bylo 
by vhodn jší umístit ob anskou vybavenost nap íklad na parcelách parc. . 2987/1 a 2987/2 (vlastník m sto) 
nebo i parc. . 3133/8 a 3133/9 (vlastník soukromý subjekt), a tím dosáhnout zklidn ní od dopravy.  
Podatelka záv rem shrnuje, že vymezení plochy Z 1.23 pro funk ní využití „OK - ob anské vybavení - komer ní 
za ízení“ není v souladu s úkoly a cíli územního plánování ve smyslu ust. § 18 a § 19 stavebního zákona, resp. z 
od vodn ní návrhu územního plánu Hlu ína nelze rozpoznat, jak úkoly a cíle územního plánování napl uje 
„komer ní za ízení velkého plošného rozsahu“ vymezené na míst  stávajících ploch zelen . Podatelka namítá, že 
vymezení plochy Z 1.23 není navrženo v souladu se zákonem a to jak v procesním, tak ve v cném smyslu a rovn ž 
nerespektuje princip proporcionality právní regulace.“ 
 
Letecký snímek lokality:               Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

Od vodn ní: 
Uvedená plocha (pozemky ve vlastnictví m sta) je za azena do ploch ob anského vybavení – 
komer ní za ízení (OK) jako možná rezerva pro p ípadnou pot ebu v budoucnosti realizovat v této 
ploše nap . za ízení ve ejného stravování, ubytování, služeb, stavby pro kulturu a sport, parkovací 
plochy apod., a to v návaznosti na stávající plochu ob anského vybavení – ve ejné infrastruktury 
(OV), jehož sou ástí je kulturní d m (v etn  zpevn ných ploch a zelen  v jeho blízkosti), a p ilehlé 
plochy ve ejných prostranství – s p evahou nezpevn ných ploch (PZ). V takto navrhované ploše (OK) 
lze rovn ž mj. realizovat ve ejná prostranství v etn  zelen  na ve ejných prostranstvích. 
Podatel(ka) nesouhlasí s navrhovaným využitím plochy Z 1.23 jako plochy ob anského vybavení – 
komer ní za ízení (OK), vzhledem k tomu, že z navržených regulativ  pro tuto plochu vyplývá jako 
hlavní využití komer ní za ízení velkého plošného rozsahu. Tím dle podatele (ky) budou sousední 
pozemky v jejím vlastnictví znehodnoceny i dojde k nár stu dopravy a hluku a zne išt ni prost edí. 
Umíst ní komer ního za ízení velkého plošného rozsahu v plochách ob anského vybavení – komer ní 
za ízení (plocha Z 1.23 je jednou z více navrhovaných ploch ob anského vybavení – komer ní 
za ízení v návrhu nového územního plánu Hlu ína, pro n ž jsou stanoveny tytéž podmínky využití) je 
navrhováno jako hlavní využití t chto ploch, p i emž se nejedná o jediné možné využití. V sou asné 
dob  nejsou známy bližší parametry komer ního za ízení velkého plošného rozsahu, které by m lo být 
umíst no v ploše Z 1.23 (nap . rozloha a dispozice za ízení, p ístup a p íjezd k za ízení), p i emž není 
ani známo, jestli p edm tná plocha bude skute n  takto využita. V p ípad  ploch ob anského vybavení 
– komer ní za ízení stanoví návrh nového územního plánu Hlu ína více možností jejich využití, 
nikoliv pouze využití pro komer ní za ízení velkého plošného rozsahu. Pakliže vyjdeme z potenciální 
možnosti umíst ní komer ního za ízení velkého plošného rozsahu v ploše Z 1.23, nezbývá než 
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konstatovat, že za stávající situace nejsou známy konkrétní parametry týkající se umíst ní komer ního 
za ízení velkého plošného rozsahu v této ploše. Vzhledem k uvedenému nelze – v souladu s výše 
uvedeným rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 31.1.2013, .j. 4 Aos 1/2012-105 - u init 
relevantní záv r o tom, zda v daném p ípad  relevantní vlivy toho kterého druhu v bec p icházejí 
v úvahu, tudíž nelze provést bližší vyhodnocení plochy v . vyhodnocení vliv  kumulativních a 
synergických. 
Výše uvedené záv ry týkající se hodnocení plochy Z 1.23 v návrhu nového územního plánu Hlu ína 
platí obecn  i pro vymezení jakýchkoliv dalších ploch v návrhu územního plánu Hlu ína a jejich 
hodnocení. Rovn ž dodatek SEA akcentuje rozdíl mezi posuzováním koncepce územního plánu a 
posuzováním zám ru, p i emž ve fázi územního plánu tyto zám ry nejsou známy, a proto lze vycházet 
jen z teoretických potenciálních kapacit a vliv . 
Podporu tohoto stanoviska lze shledat i v soudních výrocích a rozhodnutích, jako nap . rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2013, j. 4 Aos 1/2012-105, www.nssoud.cz, v jehož právní 
v t  je uvedeno: 
„I. Nelze trvat na tom, aby ve vyhodnocení kumulativních a synergických vliv  byly výslovn  zapracovány 
veškeré zám ry obsažené v zásadách územního rozvoje a jejich možné hromadné a skupinové vlivy na životní 
prost edí v kombinaci s každým dalším zám rem, který je v zásadách územního rozvoje vymezen, nýbrž je 
dosta ující, pokud dojde ke zhodnocení kumulativních a synergických vliv  pouze mezi zám ry, kde relevantní 
vlivy tohoto druhu v bec p icházejí v úvahu, a to bu  s ohledem na povahu a rozsah zám r , k jejichž kombinaci 
dochází, nebo v d sledku zjišt ní u in ných v rámci ádn  provád ného procesu po izování zásad územního 
rozvoje.“ 
Z tohoto pohledu je patrné, že není dosud zcela jasné, jaké kone né konkrétní využití a jaký zám r, 
respektive rozsah zám ru, bude plocha mít a pln  platí vysv tlení z výše uvedeného dodatku.  
Podatel(ka) uvádí, že ve zpracovaném vyhodnocení SEA chybí vyhodnocení kumulativních a 
synergických vliv  plochy Z 1.23 pro komer ní za ízení velkého plošného rozsahu. K tomuto je nutno 
uvést, že vymezená zastavitelná plocha ob anského vybavení – komer ní za ízení (OK) (ozn. Z 1.23) 
je navržena v intravilánu m sta, a to za ú elem minimalizace zásahu do nezastav ného území. 
P estože je dle návrhu územního plánu v navrhovaných plochách ob anského vybavení - komer ní 
za ízení možné umíst ní staveb pro obchod s prodejní plochou nad 2000 m2, vzhledem k velikosti 
konkrétn  plochy Z 1.23 (3600 m2) a v souladu s požadavky danými vyhláškou pro stavby pro obchod 
nad 2000 m2 (tzn. dodržení p íslušné parametry - pr chozí ší ky, odd lené vstupy pro zákazníky a 
provoz, parkování a dopravní napojení), není reálné v této ploše umístit z prostorových d vod  nap . 
stavby komer ní za ízení velkého plošného rozsahu apod. 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. Tzn. návrhová 
plocha Z 1.23 z stane za azena do plochy ob anského vybavení – komer ní za ízení (OK). 
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Námitka (ozn. pod . 50/3, 51/3, 52/3, 53/3, 54/3, 55/3, 56/3, 57/3) - „H 17“ 
 
3. ást textu námitky: 
Podatel nesouhlasí s navrhovaným vymezením zastavitelných ploch Z 1.32, Z 1.34 a Z 1.35 pro funk ní využití 

„PV - ve ejné prostranství - s p evahou zpevn ných ploch“.  

Od vodn ní námitky:  

Plochy Z 1.32, Z 1.34 a Z 1.35 p edstavují v podstat  celou jednu tangentu obchvatu Hlu ína s p ilehlými 
komunikacemi. K tomu viz str. 11 návrhu územního plánu Hlu ína, bod 1.2.1.3  („Spojka silnice II/469 a 
stávající silnice I/56 vedená podél jihozápadního okraje m sta. Pro zám r jsou navrženy plochy PV s ozna ením 
Z 1.32, Z 1.34 a Z 1.35.“), str. 12, bod 1.2.2.5 („Místní obslužné komunikace pro dopravní obsluhu 
zastavitelných ploch BI (Z 1.6 a Z 1.7) v jihozápadní ásti Hlu ína (lokalita Na Krásné Vyhlídce). Pro zám r je 
navržena plocha PV s ozna ením Z 1.32.“), str. 12, bod 1.2.2.6 („Zapojení ul. Jahodové do spojky silnice II/469 
a stávající silnice I/56 vedené podél jihozápadního okraje m sta. Pro zám r je navržena plocha PV s ozna ením 
Z 1.32. Stávající k ižovatku ul. Jahodová se silnicí I/56 je navrženo zrušit."). Podobn  viz str. 79 od vodn ní 
návrhu územního plánu Hlu ína, kde je uvedeno, že „Z hlediska technického je trasa navržena ve dvoupruhové 
sm rov  nerozd lené kategorii v parametrech místní komunikace II. t ídy. Pro zám r jsou navrženy plochy PV s 
ozna ením Z 1.32, Z 1.34 a Z 1.35.“.  
Z od vodn ní návrhu územního plánu Hlu ína není seznatelné, pro  byla výše popsaná jihozápadní tangenta 
vymezena celá jako plocha s funk ním využitím „PV - ve ejné prostranství - s p evahou zpevn ných ploch“. 
P itom navazující severozápadní tangenta (plocha Z 1.27) je vymezena jako plocha „DS - dopravní 
infrastruktura – silni ní“. Tento rozpor ve vymezení obchvatu Hlu ína není ádn  od vodn n. 
Je z ejmé, že vymezení ploch Z 1.32, Z 1.34 a Z 1.35 neodpovídá ú elu a smyslu plochy ve ejného prostranství. 
Ust. § 7 vyhlášky . 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území stanoví, že „Plochy ve ejných 
prostranství se obvykle samostatn  vymezují za ú elem zajišt ní podmínek pro p im ené umíst ní, rozsah a 
dostupnost pozemk  ve ejných prostranství a k zajišt ní podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem 
a ú elem. Plochy ve ejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých druh  
ve ejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ob anského vybavení, 
slu itelné s ú elem ve ejných prostranství. Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, 
ob anského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha 
ve ejného prostranství o vým e nejmén  1 000 m2; do této vým ry se nezapo ítávají pozemní komunikace.“  
Ú elovost vymezení ploch Z 1.32, Z 1.34 a Z 1.35 jako „PV - ve ejné prostranství - s p evahou zpevn ných 
ploch“ je z ejmá i vzhledem k hlavnímu využití dle regulativu pro tyto plochy, jímž by m lo být plochy ve ejn  
p ístupné (plochy podél komunikací, chodníky, zastávky hromadné dopravy, parkovišt , plochy zelen  na 
ve ejných prostranstvích apod.)“.  
Neakceptovatelným d sledkem tohoto ú elového vymezení jihozápadní tangenty jako plochy „PV - ve ejné 
prostranství - s p evahou zpevn ných ploch“ je mimo jiné i to, že v hodnocení SEA, která je provedena pouze pro 
kategorie ploch a nikoli pro konkrétní zám ry, vychází pak díky tomu hodnocení plochy Z 1.32, Z 1.34 a Z 1.35 
jako plochy „PV - ve ejné prostranství - s p evahou zpevn ných ploch“ +5, což naprosto neodpovídá tomu, že 
reáln  jde o plochy pro spojku silnice II/469 a stávající silnice I/56 vedená podél jihozápadního okraje m sta 
(viz str. 11 návrhu územního plánu Hlu ína, bod 1.2.1.3). Plochy „DS - dopravní infrastruktura – silni ní“ 
naopak SEA hodnotí stupn m -4 (-6), což je hodnocení na zcela opa ném konci hodnotícího spektra, p estože se 
fakticky jedná o vymezení plochy pro tentýž ú el, tzn. dopravní stavbu.  
Nejvyšší správní soudu v rozsudku ze dne 21. 6. 2012, . j. 1 Ao 7/2011 - 526, v bod  [72], judikoval: "V rámci 
hodnocení CEA je zpracovatel povinen postupovat vždy v souladu se zásadou p edb žné opatrnosti - vycházet z 
nejhorší možné varianty a zohlednit i takové plánované zám ry ( innosti), jejichž realizace je v budoucnu 
nejistá. V souladu se zásadou minimalizace soudního zásahu soud p ezkoumá, zda posouzení má uvedené 
náležitosti (zda bylo ádn  provedeno), zda je srozumitelné a logicky konzistentní; samotnou odbornou 
obsahovou stránkou se však nezabývá. Soud ov í též to, zda byly výsledky CEA zohledn ny v navazujících 
rozhodovacích procesech (nap . jako v projednávaném p ípad  p i p ijímání opat ení obecné povahy, viz 
stanovisko generální advokátky Kokott ze dne 29. 11. 2007 ve v ci C-2/07 Paul Abraham a další, Sb. rozh. s. I-
1197, bod 82).“ Podatel namítá, že výše popsaný rozpor ve výsledcích hodnocení SEA, kdy pro jihozápadní 
tangentu (plocha Z 1.32) je vyhodnocení vliv  +5, kdežto pro severozápadní tangentu (plocha Z 1.27) hodnocení 
vlivu -4 (-6), tedy hodnocení na zcela opa ném konci hodnotícího spektra, p edstavuje nezákonný exces, nebo  
hodnocení SEA je provedeno zjevn  nesrozumiteln  a logicky nekonzistentn . Za t chto okolností podatel namítá, 
že pro navrženou jihozápadní tangentu (plochy Z 1.32, Z 1.34 a Z 1.35) hodnocení SEA ve skute nosti nebylo 
v bec provedeno.  
Navíc navržená trasa jihozápadní tangenty (plochy Z 1.32) není ádn  podložená. Na str. 79 od vodn ní návrhu 
územního plánu Hlu ína je uvedeno: „Dopravní koncepce rozvoje komunika ního systému nižšího významu 
vychází z již d íve zpracovaných koncep ních dokument , p edevším p vodního územního plánu a je dopln na o 
nové dopravní prvky dle aktuálních i budoucích pot eb m sta. Jejím hlavním smyslem je dobudování polookruhu 
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v i m stu a vytvo ení podmínek pro zlepšení dopravní obsluhy významn jších rozvojových ploch.“ Z porovnání 
stávajícího územního plánu Hlu ína a grafické ásti návrhu nového územního plánu je p itom z ejmé, že 
jihozápadní tangenta (plocha Z 1.32) je vedena odlišnou trasou, a sice cca o 100 m jižn ji, než je trasa obchvatu 
vymezena ve stávajícím územním plánu Hlu ína. Takto jsou p ímo zasaženy a dot eny zcela jiné pozemky. Je 
z ejmé, že jako podklad pro novou trasu obchvatu nem že sloužit stávající územní plán a jeho podklady. Nová 
trasa obchvatu v ploše Z 1.32 tedy není ádn  podložena.“ 
 
Letecký snímek lokality (v etn  zákresu  navrhovaných úprav dle projektu „Sanace, rekultivace a revitalizace 
území po t žb  št rkopísku u Hlu ína“): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje. 

Od vodn ní: 
Podatel nesouhlasí s navrhovaným vymezením zastavitelných ploch Z 1.32, Z 1.34 a Z 1.35 pro 
funk ní využití „PV - ve ejné prostranství - s p evahou zpevn ných ploch“. Tzn. nesouhlasí s návrhem 
komunikace, resp. s jejími ástmi (vymezenými zastavitelnými plochami Z 1.32, Z 1.34 a Z 1.35), 
které dohromady tvo í spojku silnice II/469 a stávající silnice I/56. Je vedená podél jihozápadního 
okraje m sta a zastává v dopravní síti m sta významnou funkci. Její realizací bude jednak umožn na 
dopravní obsluha sportovn  rekrea ního areálu Št rkovna a p ilehlých ploch pro bydlení BI a zárove  
lze zajistit odklon tranzitní dopravy v relaci Kozmice (p ípadn  prost ednictvím navrženého p ivad e 
k silnici I/56 pak Darkovi ky a Ha ) – Ostrava, Poruba. P ípadnou realizací tohoto zám ru dojde k 
odleh ení dopravního uzlu u autobusového nádraží o tranzitní dopravu, která nemá zdroj ani cíl ve 
m st , a tím i ke snížení p ípadných negativních vliv  na zdraví obyvatel. 
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ást této dopravní spojky je sou ástí plochy DS (dopravní infrastruktura - silni ní) a ást je sou ástí 
plochy PV (ve ejných prostranství – s p evahou zpevn ných ploch). Plochy DS jsou územním plánem 
vymezeny primárn  pro vedení silni ních komunikací a dopravních za ízení (nap . autobusová nádraží 
apod.). Plochy PV jsou ur eny pro stavbu komunikací nižšího dopravního významu, tedy místních 
komunikací. Dopravní zám r ešený v rámci plochy DS Z 1.27 je navržen jako komunikace silni ní. Je 
sou ástí nad azeného zám ru p eložky silnice I/56 (rovn ž plocha DS).  
Spojka silnic I/56 a II/469 v jihozápadní poloze v i m stu není územním plánem uvažována jako 
silni ní komunikace, ale místní komunikace sb rná, což však nevylu uje její za azení do silni ní sít  
(nap . jako p eložka silnice II/469 - západní obchvat Hlu ína, uvažovaný v Koncepci rozvoje dopravní 
infrastruktury Moravskoslezského kraje (zám r 4/O.36): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A koliv je nové vymezení spojky silnic I/56 a II/469 ešeno v jiné poloze, tak tato skute nost 
neodporuje navrženému koncep nímu ešení. Stále jde o stejný zám r (tedy komunika n  propojit 
nevýznamn jší komunikace ve m st ) s cílem jednak umožnit dopravní obsluhu areálu Št rkovny a 
odleh it tranzitní doprav  v relaci D hylov (Poruba)  - Kozmice (a ostatní sídla na trase I/56), která 
v sou asnosti využívá trasy stávající silnic I/56 a II/469, vedených v t sné blízkosti centra m sta.  
Poloha propojení v prostoru mezi št rkovnou a ul. Na Krásné vyhlídce byla upravena na základ  
podrobn jší a projednané projektové dokumentace „Sanace, rekultivace a revitalizace území po t žb  
št rkopísku u Hlu ína“. Její další vedení pak p ímo navazuje na p vodní ešení územního plánu.  Tím 
lze považovat zám r za dostate n  podložený. 
Nová poloha trasy v prostoru mezi št rkovnou a ul. Na Krásné vyhlídce je navíc odklon na 
jihozápadním sm rem od stávající zástavby, což zcela jist  znamená nižší míru ovlivn ní negativními 
ú inky nové dopravy na stávající zástavbu. Ochranu budoucí nové zástavby je pak dle zásad 
stanovených územním plánem ešit v rámci nových ploch pro bydlení.  
Tento zám r je do navrhovaného územního plánu p evzat za stávajícího územního plánu m sta (zm na 
.10) a dokonce již bylo k n mu dne 7.6.2013 vydáno územní rozhodnutí (s nabytím právní moci dne 

10.7.2013). 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se jí vyhovuje. Plochy 
PV ur ené pro realizaci spojky I/56 a II/469 budou za azeny do ploch DS s od vodn ním, že spole n  
s navazující plochou DS Z1.27 tvo í ucelený prostor, vymezený pro vedení p eložky silnice II/469, 
obecn  západního obchvatu Hlu ína. Toto vymezení pak neodporuje Koncepci rozvoje dopravní 
infrastruktury Moravskoslezského kraje. 
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Námitka (ozn. pod . 50/4, 51/4, 52/4, 53/4, 54/4, 55/4, 56/4, 57/4) - „H 18“ 
 
4. ást textu námitky: 
„Podatel nesouhlasí s navrhovaným vymezením zastavitelných ploch Z 1.27 a Z 1.28 pro funk ní využití „DS - 

dopravní infrastruktura – silni ní“. 

Od vodn ní námitky:  
Kategorie ploch „DS - dopravní infrastruktura – silni ní“ (a tedy i plochy Z 1.27 a Z 1.28 o velikosti 6,55 ha a 
73,84 ha, ur ené pro stavbu p ivad e a silnice I. t ídy) obdržela siln  negativní hodnocení SEA a p esto nebylo 
nijak zd vodn no, pro  byly tyto rozsáhlé zám ry dopravních staveb v návrhu územního plánu Hlu ína 
vymezeny. Plochy „DS - dopravní infrastruktura – silni ní“ SEA hodnotí stupn m -4 (-6). Podatel nesouhlasí s 
vymezením zám r  s tak výrazným negativním vlivem.  
V p vodní verzi hodnocení SEA územního plánu Hlu ína z roku 2013 znamená hodnocení -2 „Významný 

negativní vliv“, který „prakticky vylu uje realizaci koncepce“, a pro 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). Plochy „OS - dopravní infrastruktura – silni ní“ p itom obdržely dvojnásobek až 
trojnásobek tohoto negativního hodnocení, ili naprosté vylou ení realizovatelnosti. Hodnocení SEA z roku 
2013 bylo po spole ném jednání pro verzi SEA z ledna 2014 ú elov  upraveno, a sice tak, aby p vodní 
hodnocení „prakticky vylu uje realizaci koncepce“ bylo neur itým komentá em prolomeno a skute né 
posouzení odsunuto o do hodnocení EIA. Nové vysv tlení, že „u plochy smíšené výrobní u stávající komunikace 

s nadlimitním hlukovou zát ží lze volit jen výrobní provozy s minimálním nárokem na dopravu“ je pouze opisem 
toho, že realizace zám r  na plochách Z 1.27 a Z 1.28 je z hlediska vlivu na životní prost edí prakticky 
vylou ena. P esto byly plochy Z 1.27 a 1.28 v návrhu územního plánu vymezeny, aniž by byla jakkoli 
zd vodn na akceptace tak výrazn  negativního hodnocení SEA. Žádné kompenza ní opat ení ke zmenšení 
negativního vlivu nebylo navrženo. Vzhledem k paušálnímu hodnocení SEA podatel rovn ž namítá, že 
hodnocení SEA ve skute nosti nebylo v bec provedeno.“ 

Letecký snímek lokality: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 
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Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

Od vodn ní: 
Vymezené citované ploch DS Z 1.27 a Z 1.28 jsou navrženy pro realizaci p eložky silnice I/56, v etn  
mimoúrov ové k ižovatky u sídlišt  OKD a trasy nového p ivad e ke stávající silnici I/56. Zám r 
p eložit silnici I/56 (ozn. Z 1.28) je sou ástí nad azené ÚPD, kterou jsou Zásady územního rozvoje, 
kde je pro tento zám r vymezen koridor v ší ce 200 m od osy trasy komunikace. Koridor má ozna ení 
D55. Základním principem územního plánu je respektovat nad azenou ÚPD (což znamená, že nelze 
zám r vypustit z dalšího sledování) a koridor up esnit do m ítka územního plánu, což je v tomto 
p ípad  provedeno do vymezené plochy Z 1.27 (a navazující Z 1.28), která má v porovnání 
s vymezeným koridorem v ZÚR, menší ší kové a plošné nároky. Tyto plochy jsou rezervovány mj. pro 
stavby liniových staveb dopravní infrastruktury, jejichž poloha m že být dále ve vymezených 
plochách up esn na podrobn jší projektovou dokumentací. Vylou ení tak není ani situování trasy 
komunikace do krajních poloh uvnit  vymezené plochy a dále tak omezit p ípadné negativní vlivy 
provozu na okolní stávající plochy vymezené nap . pro bydlení. 
Hodnocení kriterií je vysv tleno na str. 60 dokumentu hodnocení SEA (verze leden 2014), kde je mj. 
uvedeno, že 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. Jako maximální negativní celkovou hodnotu pro ÚP 
Hlu ín se doporu uje považovat hodnotu -4. U ploch s vyšším negativním vlivem lze zvolit z 
podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití specifikovaných územním plánem takové, 
které splní toto kritérium nebo upravit postupy jejich realizace a provozu tak aby se snížil jejich 
negativní vliv. 
Pokud zám r na posuzované ploše nenaplní tato kritéria, m la by být plocha zm n na pro jiné využití 
nebo v krajním p ípad  vy azena. Pokud existuje možnost volby vhodných zám r , m la by plocha 
být v územním plánu ponechána a m ly by se povolit jen takové innosti (zám ry), které kritéria 
naplní. 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. Tzn. plochy 
ozn. jako Z 1.27 a Z 1.28 z stanou sou ástí navrhované plochy dopravní infrastruktury – silni ní (DS). 
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Námitka (ozn. pod . 50/5, 51/5, 52/5, 53/5, 54/5, 55/5, 56/5, 57/5) - „H 19“ 
 
 
4. ást textu námitky: 
„Podatel nesouhlasí s navrhovaným vymezením zastavitelných ploch Z 1.76 (VL - výroba a skladování -lehký 

pr mysl, 2,84 ha) Z 1.77 (VL - výroba a skladování -lehký pr mysl, 2,13 ha), Z 1.78 (VL - výroba a skladování 

- lehký pr mysl, 6,60 ha), Z 1.79 (VD - výroba a skladování - drobná výroba a výrobní služby, 9,70 ha), Z 1.80 

(VD - výroba a skladování _ drobná výroba a výrobní služby, 0,52 ha), Z 1.81 (VD - výroba a skladování - 

drobná výroba a výrobní služby, 0,32 ha). 

 

Od vodn ní námitky:  

 
Jedná se o plochy situované podél silnice . 1/56, tzn. vymezované v oblasti nadlimitn  zatížené negativními 

vlivy z dopravy, zejména hlukem a emisemi. K tomu viz hlukové mapy na str. 38 hodnocení SEA územního 
plánu Hlu ína ve verzi z ledna 2014, dále nap . strategická hluková mapa dostupná na serveru 
http://geoportal.gov.cz. Dále nap . Ak ní plán Ministerstva životního prost edí pro Moravskoslezský kraj pro rok 
2013 nebo též p ímo hodnocení SEA územního plánu Hlu ína ve verzi z ledna 2014, str. 60: „P i hodnocení byl 

kladen d raz zejména na kvalitu ovzduší, která je v posuzovaném území nep íznivá". Dále nap . hodnocení SEA 

územního plánu Hlu ína ve verzi z ledna 2014, str. 60: "u plochy smíšené výrobní u stávající komunikace s 

nadlimitním hlukovou zát ží lze volit jen výrobní provozy s minimálním nárokem na dopravu“.  
Vymezení výše vyjmenovaných rozsáhlých zastavitelných ploch Z 1.76, Z 1.77, Z 1.78, Z 1.79, Z 1.80, Z 1.81 
vymezené pro funk ní využití VL (výroba a skladování - lehký pr mysl) i VD (výroba a skladování - drobná 
výroba a výrobní služby) nepochybn  povede k nár stu dopravy ve m st  Hlu ín  a tedy k nár stu jejích 
negativních vliv , p edevším k nár stu hluku a zne išt ní ovzduší. Výše jmenované plochy, resp. p íslušné 
zám ry, budou p edstavovat i samy o sob  další negativní hlukovou a emisní zát ž pro dané území. Vymezení 
t chto ploch není p itom ádn  podloženo a od vodn no. Není podložena a od vodn na akceptace významn  
negativního hodnocení SEA, kde plochy VD obdržely hodnocení -2 (-2) a plochy VL dokonce hodnocení -4 (-4). 
Vzhledem k paušálnímu hodnocení SEA podatel navíc namítá, že hodnocení SEA ve skute nosti nebylo v bec 
provedeno. 
Vymezení výše jmenovaných ploch není v souladu s vyhláškou . 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 

využívání území. Dle ust. § 3 odst. 2 se plochy vymezují zejména pro vzájemn  se dopl ující, podmi ující nebo 
nekolidující innosti, pro další len ní ploch na pozemky a pro stanovení ochrany ve ejných zájm  v t chto 
plochách, jakými jsou ochrana p írodního a kulturního d dictví, civiliza ních, architektonických a 
urbanistických hodnot. Vymezení výše jmenovaných ploch výrazn  koliduje se obytnou funkcí p ilehlých ploch 
a tento st et není nijak ešen. Dle ust. § 3 odst. 4 lze plochy s rozdílným zp sobem využití s ohledem na 
specifické podmínky a charakter území dále podrobn ji lenit. Ve zvláš  od vodn ných p ípadech a za 
p edpokladu, že je to zd vodn no v od vodn ní opat ení obecné povahy, kterým se vydává územní plán, lze 
stanovit plochy s jiným zp sobem využití, než je stanoveno v § 4 až 19 vyhlášky. V návrhu územního plánu není 
zd vodn no podrobn jší len ní ploch výroby a skladování na lehký pr mysl a drobnou výrobu a výrobní 
služby. Dle ust. § 11 vyhlášky plochy výroby a skladování se obvykle samostatn  vymezují v p ípadech, kdy 
využití pozemk  nap íklad staveb pro výrobu a skladování a zem d lských staveb z d vodu negativních vliv  za 
hranicí t chto pozemk  vylu uje za len ní pozemk  s t mito vlivy do ploch jiného zp sobu využití. V návrhu 
územního plánu není zd vodn no, jaké konkrétní podmínky v území (negativní vlivy) vylu ují za len ní t chto 
ploch s t mito vlivy do ploch jiného zp sobu využití, což není v souladu s ust. § 11 vyhlášky. 
Podatel rovn ž namítá, že plochy VL (výroba a skladování - lehký pr mysl) a VD (výroba a skladování - drobná 
výroba a výrobní služby) nebyly ádn  vyhodnoceny v rámci vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a 
vyhodnocení pot eby vymezení zastavitelných ploch dle ust. § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. Podatel 
namítá, že toto vyhodnocení v této kapitole je provedeno pouze v obecné rovin  bez vztahu ke konkrétním 
plochám a navíc pouze pro kategorie ploch ur ených k bydlení (tzn. BH, SM, BI, SV). Není zde obsaženo žádné 
vyhodnocení ve vztahu k plochám výroby a skladování (tzn. VL, VD, Vl). Navíc za stavu, kdy demografická 
prognóza hovo í o snižování i p inejlepším stagnaci po tu obyvatel Hlu ína, se jeví jako zcela nepot ebné 
vymezovat nové zastavitelné plochy pro výrobu a skladování. 
Výše jmenované plochy navíc p edstavují výrazný zábor ZPF, avšak v p íslušné kapitole nebyl zábor ZPF ádn  
vyhodnocen (viz samostatná námitka podatele).“ 
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Letecký snímek lokality:                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

Od vodn ní: 
Zám ry jsou p evzaty ze stávajícího územního plánu m sta. 
Návrh územního plánu Hlu ína je vypracován v souladu se schváleným zadáním nového ÚP m sta 
(schváleno v Zastupitelstvu m sta Hlu ína dne 7. 6. 2012 pod . usnesení 15/6a). V zadání je 
v kapitole C) POŽADAVKY NA ROZVOJ M STA uveden požadavek, že p i návrhu zastavitelných 
ploch pro bydlení je pot eba vycházet z reálné demografické projekce vývoje po tu obyvatel a pot eb 
obyvatel m sta. Dále je v kapitole D. POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ 
USPO ÁDÁNÍ ÚZEMÍ (URBANISTICKOU KONCEPCI A KONCEPCI USPO ÁDÁNÍ 
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KRAJINY) uvedeno, že bude zachována stávající urbanistická koncepce obsažená v platném územním 
plánu a zastavitelné plochy budou ešeny tak, aby sídlo vhodn  zahuš ovaly a minimalizovaly tím 
zábor krajiny. Jednotlivé návrhové plochy byly již d íve p edm tem projednání, a  už v p vodním 
územním plánu m sta schváleném v Zastupitelstvu m sta dne 29. 6. 2004 i v následných zm nách 
(platné zm ny . 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 a 10). V navrhovaném územním plánu Hlu ína jsou tedy výše 
uvedené požadavky zapracovány. Respektují se tedy konkrétní pot eby m sta a jeho obyvatel tak, aby 
jim bylo v maximální mí e vyhov no a zárove  navazovaly na stávající urbanistickou koncepci 
s minimálními zábory okolní krajiny. Na základ  výsledk  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. 
Zastavitelné plochy, plochy p estaveb a dostaveb jsou územním plánem navrženy zejména v prolukách 
zástavby a na pozemcích navazujících na zastav né území. 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. V p ípad  namítaných ploch se jedná o plochy výroby (VL - výroba a 
skladování - lehký pr mysl a VD - výroba a skladování - drobná výroba), kde tyto plochy v tšinou 
dopl ují stávající plochy obdobného charakteru (výroba, podnikání, služby apod.) a nachází se 
v dostate né vzdálenosti od ploch s p evládající funkcí individuálního i hromadného bydlení. Rovn ž 
je zde možnost dopravního napojení na komunikace vedoucí mimo obytné plochy. 
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. 
Jak je uvedeno v podání, plochy situované podél silnice I/56 jsou dlouhodob  zat žovány dopravou, 
zejména hlukem a emisemi. To ovšem neznamená, že by muselo dojít ke stagnaci rozvoje m sta a 
n které z návrhových ploch v tomto územním plánu by musely z tohoto d vodu 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 nových ploch pro výrobu a plánovaného obchvatu umožní v budoucnu nejen realizaci 
p ípadných konkrétních podnikatelských zám r  jednotlivých investor , jejichž rozsah a vymezení 
není v této chvíli známo. Tzn. až v dalších p ípadných navazujících krocích po vydání územního plánu 
m sta v rámci ízení o umíst ní a povolení konkrétních staveb v dané lokalit  bude známo konkrétní 
využití za nutnosti 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 m sta a napojení na navrhované obchvaty této komunikace mimo 
území okolních obcí, kde je situace obdobná. 
K problematice hodnocení SEA byla vznesena p ipomínka a p i p edešlém spole ném projednání 
návrhu ÚP Hlu ína. V rámci vyhodnocení této p ipomínky vydal své stanovisko Krajský ú ad 
Moravskoslezského kraje, odbor 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 
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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). 
v n mž uvedl: 
„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 .“. 
Stanovisko sice hodnotí vyhodnocení SEA áste n  ve vztahu k ploše Z 1.75, ale další informace se 
týkají i hodnocení jako celku a týká se i t chto namítaných lokalit. 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. Tzn. plochy 
ozn. jako Z 1.76, Z 1.77, Z 1.78, Z 1.79, Z 1.80 a Z 1.81 z stanou sou ástí navrhovaných ploch dle 
p vodního návrhu. 
 
 
 
 
 
 
Ve spolupráci s ur eným zastupitelem, kterým je starosta m sta Hlu ína, Mgr. Pavel Paschek, 
zpracoval: 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Kucha , v.r. 
M stský ú ad Hlu ín 
Odbor výstavby 
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