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Vyhodnocení stanovisek dot ených orgán  a krajského ú adu k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení p ipomínek uplatn ných v rámci projednání Návrhu územního plánu Hlu ína 
 
Krajský ú ad Moravskoslezského kraje: 
Po . 
íslo 

Organizace, .j., 
datum odeslání Stanovisko / obsah Vyhodnocení 

1. Krajský ú ad 
MSK, odbor ÚP, 
S  a kultury, 
28. íjna 117, 702 
18 Ostrava 2, 
sp.zn.: 
ÚPS/5293/2014/Ž
eb, 326.2 A10, 
3.4.2015 

Vážení, dopisem ze dne 12. 3. 2015 jste požádali Krajský 
ú ad Moravskoslezského kraje, odbor územního 
plánování, stavebního ádu a kultury (dále jen „krajský 
ú ad“) ve smyslu ust. § 53 odst. 1 zákona . 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební 
zákon), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „stavební 
zákon“) o vydání stanoviska k Návrhu rozhodnutí o 
námitkách a vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k 
návrhu Územního plánu Hlu ín. 
Po izovatelem Územního plánu Hlu ín (dále jen „ÚP 
Hlu ín“) je na základ  zmocn ní dle ust. § 6 odst. 1 
stavebního zákona Odbor výstavby M stského ú adu 
Hlu ín. Podle ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona 
po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem 
vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje s ohledem na 
ve ejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh 
vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu 
územního plánu. Rozhodnutí o námitkách, které obsahuje 
vlastní od vodn ní, se dle ust. § 172 zákona . 500/2004 
Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen 
„správní ád“), stává sou ástí opat ení obecné povahy, 
kterým se vydává územní plán. 
Z návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
p ipomínek je patrné, že ve fázi spole ného jednání, 
které se konalo 5. 6. 2013, bylo k územnímu plánu 
uplatn no 19 p ipomínek. Ve ejné projednání ÚP Hlu ín 
se podle ust. § 52 odst. 1 stavebního zákona uskute nilo 
dne 26. 3. 2014, stanoviska, námitky a p ipomínky bylo 
možno uplatnit do sedmi dn  od ve ejného projednání. 
Vzneseno bylo 62 námitek a žádná p ipomínka. 
V procesu po izování územního plánu posuzuje krajský 
ú ad návrh územního plánu z hlediska zajišt ní 
koordinace využívání území s ohledem na širší územní 
vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s 
územn  plánovací dokumentací vydanou krajem. Z 
t chto hledisek se vyjad uje také k návrhu rozhodnutí o 
námitkách a k vyhodnocení p ipomínek. Do kompetence 
krajského ú adu zasahuje p ipomínka podaná v rámci 
spole ného jednání ozna ena pod . 43 vznesena 

editelstvím silnic a dálnic R (dále jen „ SD R“). 
V této p ipomínce SD R požadovalo navrhnout 
plochu koridoru pro zám r p eložky a homogenizace 
silnice I/56 Opava – Ludge ovice (koridor D55 ze ZÚR 
MSK) v souladu s § 101 stavebního zákona, tzn. pro 
tento koridor vymezit p edkupní právo. SD R 
od vodnilo p ipomínku citací ustanovení týkajících se 
p edkupního práva ze stavebního zákona a zákona . 
184/2006 Sb., o odn tí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavb . P ipomínce bylo navrženo 
nevyhov t. V od vodn ní vyhodnocení je uvedeno, že 
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daný koridor je zapracován a vymezen jako ve ejn  
prosp šná stavba, pro kterou lze právo k pozemk m a 
stavbám vyvlastnit. Po izovatel dále popisuje, že pokud 
se vymezuje koridor pro ve ejn  prosp šnou stavbu, je 
t eba jej chápat jako plochu pro umíst ní ve ejn  
prosp šné stavby, nap . liniové stavby dopravní nebo 
technické infrastruktury v etn  plochy nezbytné k 
zajišt ní její realizace a jejího ádného užívání pro 
stanovený ú el. Koridor sám o sob  není s ve ejn  
prosp šnou stavbou totožný a v rámci koridoru, který 
zasahuje do vlastnické struktury vymezené v katastrální 
map , m že stavba m nit svoji polohu. Proto není 
p edkupní právo vhodné ani žádoucí vypisovat na 
všechny pozemky v koridoru. Krajský ú ad s návrhem 
vyhodnocení p ipomínky souhlasí, ale nesouhlasí s jejím 
od vodn ním. D vody, které po izovatel uvedl, krajský 
ú ad nepovažuje relevantní. Po izovatel navíc do svého 
od vodn ní dostate n  nepromítl zm nu postoje SD 

R jako oprávn ného investora, který ve svém 
následném podání ve fázi ve ejného projednání s 
návrhem ÚP Hlu ín souhlasí. 
V rámci ve ejného projednání byly vzneseny dv  
námitky zasahující do kompetence krajského ú adu, a to 
námitka uvedená pod . 46 a hromadná námitka (tzn. dle 
po izovatele stejné zn ní, ale r zní podatelé) H18 (4. ást 
námitky ozna ená jako 50/4, 51/4, 52/4, 53/4, 54/4, 55/4, 
56/4 a 57/4). 
V námitce . 46 požaduje podatel pan Karel Gajda, 
bytem Mládežnická 1520/4, Hlu ín, p evést ást (cca 300 
m2) lesního pozemku par. . 3300/1 v katastr. území 
Hlu ín z východní strany podél komunikace, sm rem ke 
h bitovu B eziny, na pozemek ur ený k zastav ní chatou, 
srubem k rekrea ním ú el m. Námitku je navrženo 
zamítnout. Podle od vodn ní po izovatele je navrženo 
požadavku nevyhov t, protože by v územním plánu 
vznikla plocha umož ující umíst ní stavby pro 
individuální rekreaci. Vymezením takovéto plochy by 
došlo k rozporu územního plánu s územn  plánovací 
dokumentací vydanou krajem, podle které není možné na 
území m sta Hlu ína jednak vymezovat nové lokality 
ur ené pro stavby k rodinné rekreaci, ani zahuš ovat 
zástavbu ve stávajících lokalitách novými objekty. V 
od vodn ní návrhu rozhodnutí o námitce jsou také 
citovány p íslušné regulativy vyplývající ze Zásad 
územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Krajský 
ú ad s návrhem rozhodnutí o námitce souhlasí.  
V hromadné námitce H18 podatelé (Martin Prokš, bytem 
Opavská 775/16, Hlu ín; Tomáš Bedrunka, bytem 
Opavská 774/14, Hlu ín; Stanislav Hrade ný, bytem 
Opavská 774/14, Hlu ín; Petr Jan ík, bytem Na Krásné 
vyhlídce 456/7, Hlu ín; Marek Kukelka, bytem Opavská 
774/14, Hlu ín; Rudolf Nev ela, bytem Opavská 774/14, 
Hlu ín; Ing. Petr Hrubý, bytem Opavská 775/16, Hlu ín; 
Jaroslav Jankovi , bytem Opavská 775/16, Hlu ín) 
nesouhlasí s navrhovaným vymezením zastavitelných 
ploch Z 1.27 a Z 1.28 pro funk ní využití DS - dopravní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text od vodn ní p ipomínky 
podané v rámci spole ného 
jednání ozna ené pod . 43 
(vznesené editelstvím silnic 
a dálnic R) dopln n dle 
p edloženého požadavku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bere se na v domí. 
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infrastruktura – silni ní. Jako d vod podatelé uvádí, že 
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 (stupe  -4 (-6)) 
a p esto nebylo nijak zd vodn no, pro  byly tyto 
rozsáhlé zám ry dopravních staveb v návrhu územního 
plánu Hlu ína vymezeny, a proto s návrhem nesouhlasí. 
Podatelé se odvolávají na tabulku v textu hodnocení SEA 
na stran  61, podle které mají plochy dopravy významný 
negativní vliv, který prakticky vylu uje realizovatelnost 
zám r . Podle podatel  byl text SEA po spole ném 
jednání ú elov  upraven a nebyla navržena žádná 
kompenza ní opat ení. Vzhledem k paušálnímu 
hodnocení SEA podatelé rovn ž namítají, že hodnocení 
SEA ve skute nosti nebylo v bec provedeno. Námitku je 
navrženo zamítnout. Po izovatel v od vodn ní návrhu 
rozhodnutí o námitce uvedl, že plochy DS Z 1.27 a Z 
1.28 jsou navrženy pro realizaci p eložky silnice I/56 a 
trasy nového p ivad e ke stávající silnici I/56. Zám r 
p eložit silnici I/56 je pak sou ástí nad azené územn  
plánovací dokumentaci - ZÚR MSK, kde je pro tento 
zám r vymezen koridor v ší ce 200 m od osy trasy 
komunikace (zám r D55). Po izovatel uvádí, že 
principem územního plánu je respektovat nad azenou 
ÚPD 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 MSK menší ší kové a 
plošné nároky. Tyto plochy jsou rezervovány pouze pro 
stavby liniových staveb dopravní infrastruktury, jejichž 
poloha m že být dále ve vymezených plochách 
up esn na podrobn jší projektovou dokumentací. 
Vylou eno tak není ani situování výsledné trasy 
komunikace do krajních poloh uvnit  vymezené plochy a 
omezení p ípadných negativních vliv  provozu na okolní 
stávající plochy nap . pro bydlení. Krajský ú ad s 
návrhem na zamítnutí námitky souhlasí. P esto, že 
po izovatel správn  od vod uje vymezení plochy Z 1.28 
jako zám r z nad azené územn  plánovací dokumentace, 
který je nutné akceptovat, má krajský ú ad následující 
p ipomínky, na základ  kterých, bude nutné od vodn ní 
doplnit p ípadn  upravit:  
- plocha Z1.27 nevyplývá z nad azené územn  plánovací 
dokumentace – Zásad územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje a proto nelze její vymezení 
takto zd vod ovat, resp. od vodn ní vymezení této 
plochy chybí 
- z od vodn ní rozhodnutí o námitce není patrné, zda se 
po izovatel zabýval tvrzeními navrhovatel  ohledn  
výsledk  zmi ovaného hodnocení SEA a jak se s touto 
ástí námitky vypo ádal. 

- krajský ú ad upozor uje po izovatele, že tvrzení, že: 
„tyto plochy jsou rezervovány pouze pro stavby liniových 
staveb dopravní infrastruktury“ není zcela p esné, nebo  
kapitola I.A.f) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text od vodn ní námitky  
podané v rámci ve ejného 
projednání ozna ené jako 
hromadná námitka H 18 
upraven a dopln n dle 
p edloženého požadavku. 
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VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM 
VYUŽITÍ textové ásti ÚP Hlu ín zve ejn né p i 
ve ejném projednání umož uje umíst ní i n kolika 
dalších druh  staveb. 
P i prostudování návrhu rozhodnutí o námitkách krajský 
ú ad zjistil, že námitka ozna ená pod . 4 pana Petra 
Bedrunky, bytem Roviny 521/81, Hlu ín, byla 
po izovatelem navržena k zamítnutí. V této námitce 
podatel požadoval zahrnout pozemek parc. . 2730 v 
katastr. území Hlu ín do zóny zahrad. V od vodn ní 
návrhu rozhodnutí o námitce po izovatel uvádí, že z 
dalšího up esn ní požadavku žadatelem je z ejmé, že 
podatel cht l na daném pozemku uskute nit výstavbu 
chaty pro individuální rekreaci. Navrhovaná plocha by 
tedy byla ozna ena jako Plocha rekreace – individuální – 
zahrádká ské osady (RZ). Podle od vodn ní nebylo 
požadavku vyhov no, protože se jedná o plochu pro 
umíst ní stavby pro individuální rekreaci. Vymezením 
takovéto plochy by vznikl rozpor územního plánu s 
územn  plánovací dokumentací vydanou krajem, podle 
které není možné na území m sta Hlu ína jednak 
vymezovat nové lokality ur ené pro stavby k rodinné 
rekreaci, ani zahuš ovat zástavbu ve stávajících 
lokalitách novými objekty. V od vodn ní rozhodnutí o 
námitce jsou také citovány p íslušné regulativy 
vyplývající ze Zásad územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje.  
Jelikož po izovatel nedoplnil zn ní námitky o zmi ované 
pozd jší up esn ní požadavku, je návrh rozhodnutí o 
námitce zmate ný a krajský ú ad se k n mu nebude 
vyjad ovat.  
Záv r  
Krajský ú ad posoudil p edložený návrh rozhodnutí 
o námitkách a vyhodnocení p ipomínek z hlediska 
koordinace využívání území, zejména s ohledem na 
širší územní vztahy a dále z hlediska souladu s 
politikou územního rozvoje a územn  plánovací 
dokumentací vydanou krajem a požaduje, aby byl 
upraven podle výše uvedených požadavk . Ostatní 
námitky a p ipomínky krom  výše uvedených 
ozna ených pod . 43, . 46 a . H18 nesm ují proti 
oblasti p sobnosti krajského ú adu jako nad ízeného 
orgánu ve smyslu ust. § 50 a § 53 stavebního zákona a 
proto se v dané ásti k návrhu rozhodnutí a 
vyhodnocení nevyjad uje. 
Upozorn ní 
Krajský ú ad upozor uje po izovatele, že vypo ádání 
námitky i p ipomínky musí v prvé ad  d sledn  
reagovat na všechny její ásti a na všechny skute nosti 
uvedené v textu podání. Neposta í pouze obecn  
odpovídat na po izovatelem vyspecifikovaný problém. 
Jestliže podatelé namítají, že od vodn ní n kterých 
skute ností není v územním plánu dosta ující nebo zcela 
chybí, je pot eba se d sledn  zabývat také tímto tvrzením 
a odkázat podatele na danou ást textu územního plánu, 
kde se toto od vodn ní nachází, nebo v c dodate n  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text od vodn ní námitky  
podané v rámci ve ejného 
projednání ozna ené pod . 4  
dopln n dle p edloženého 
požadavku. 
 
 
 
Návrh rozhodnutí o námitkách 
a vyhodnocení p ipomínek 
upraveno dle uvedených 
požadavk . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bere se na v domí. 
Vypo ádání námitek nebo 
p ipomínek upraveno dle 
uvedeného upozorn ní. 
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od vodnit. Z od vodn ní návrhu rozhodnutí o námitkách 
a vypo ádání p ipomínek po izovatele musí být patrné, 
jak a pro  k zamítavému i kladnému rozhodnutí dosp l 
a na základ  jakých podklad . 
V od vodn ní rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
p ipomínek se po izovatel asto odvolává na to, že 
jednotlivé návrhové plochy již byly vymezeny a 
projednány v p vodním územním plánu nebo v jeho 
zm nách. Krajský ú ad upozor uje po izovatele, že 
ešení dosud platného územního plánu nezavazuje nov  

vypracovávaný územní plán ke stejnému ešení ploch. 
Nebo  nový územní plán je zpracováván na základ  
vývoje v území, nových zám r  a nových skute ností a 
tedy i možných zm n ve sm rech rozvoje dané obce. 
Není pak tedy možné se v nyní projednávané 
dokumentaci odvolávat na p vodní podobu územního 
plánu a toto zd vodn ní akceptovat jako jediný a 
rozhodující argument pro navržené ešení ploch. Krajský 
ú ad toto své tvrzení opírá zejména o rozsudky 
Nejvyššího správního soudu spis. zn. 6 Ao 3/2009, 1 Ao 
7/2010-92 a 9 Ao 3/2011 – 39. 
Krajský ú ad upozor uje, že pokud jsou územním 
plánem stanoveny regulativy, které vylu ují umíst ní 
jednoho konkrétního ur itého zám ru na celém území 
obce, musí být tato regulace zvláš  ádn  od vodn na. V 
textové ásti musí být uvedeny relevantní d vody, pro  
zrovna tyto konkrétní zám ry nejsou pro celé území 
vhodné a pro  byla taková striktní regulace stanovena. 

2. Krajský ú ad 
MSK, odbor ŽP 
a zem d lství, 
28. íjna 117, 702 
18 Ostrava 2, 
sp.zn.: 
ŽPZ/7132/2015/H
am, 202 V5, 
10.4.2015 

Krajský ú ad Moravskoslezského kraje, jako dot ený 
orgán dle zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním ádu (stavební zákon), obdržel od 
po izovatele ÚP Hlu ín, kterým je M stský ú ad Hlu ín, 
Odbor výstavby, výzvu k uplatn ní stanovisek k návrhu 
rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení 
p ipomínek uplatn ných k návrhu ÚP Hlu ín, v souladu s 
ustanovením § 53 odst. 1 stavebního zákona. 
Krajský ú ad k návrhu rozhodnutí o námitkách a k 
návrhu vyhodnocení p ipomínek uvádí následující:  
 
Krajský ú ad posoudil p edložené námitky a 
vyhodnocení k návrhu územního plánu, a to v souladu se 
zájmy ochrany zem d lské p dy dle zákona . 334/1992 
Sb., o ochran  zem d lského p dního fondu, ve zn ní 
pozd jších p edpis , a s p edloženým souhlasí.  
Od vodn ní:  
Z obsahu vyhodnocení k jednotlivým námitkám lze 
dovodit, že po izovatel nep edpokládá další rozši ování a 
zm nu funk ního využití území v neprosp ch ochrany 
p dy náležící zem d lskému p dnímu fondu dle výše 
uvedeného zákona. Jedná se zejména o p ípady, které by 
rozši ovaly zástavbu v území a zasahovaly do pozemk  
náležících zem d lskému p dnímu fondu.  
 
Krajský ú ad jako dot ený orgán podle § 107 odst. 1 
písm. a) zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o zm n  
n kterých zákon  (vodní zákon), ve zn ní pozd jších 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bere se na v domí. Ze 
stanoviska nevyplývají žádné 
požadavky na úpravu návrhu 
rozhodnutí o námitkách a 
vyhodnocení p ipomínek 
uplatn ných k návrhu ÚP 
Hlu ín. 
 
 
 
 
 
 
 
Bere se na v domí. Ze 
stanoviska nevyplývají žádné 
požadavky na úpravu návrhu 
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p edpis  souhlasí s p edloženým návrhem rozhodnutí o 
námitkách a návrhem vyhodnocení p ipomínek 
uplatn ných k návrhu Územního plánu m sta Hlu ín.  
Od vodn ní:  
P edložené vypo ádání námitek a vyhodnocení 
p ipomínek respektuje ve ejné zájmy vyplývající z 
vodního zákona.  
 
Ostatní zájmy, chrán né krajským ú adem, jako 
dot eným orgánem, v procesu projednávání územního 
plánu, nejsou dot eny. 

rozhodnutí o námitkách a 
vyhodnocení p ipomínek 
uplatn ných k návrhu ÚP 
Hlu ín. 
 
 
 
 
Bere se na v domí. Ze 
stanoviska nevyplývají žádné 
požadavky na úpravu návrhu 
územního plánu. 

 
Dot ené orgány: 
Po . 
íslo 

Stanovisko / obsah Vyhodnocení 

3. Ministerstvo životního prost edí, s. legií 5, Ostrava, .j., sp.zn.: 437/580/15, 18960/ENV; 000383/A-10, 
ze dne 9.4.2015 

 Ministerstvo životního prost edí, odbor výkonu státní 
správy IX (dále jen „ministerstvo“), obdrželo vaši výzvu k 
uplatn ní stanoviska k výše uvedeným návrh m. 
Ministerstvo jako dot ený orgán podle § 15 odst. 2 zákona 
. 44/1988 Sb., o ochran  a využití nerostného bohatství 

(horní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , a § 13 odst. 2 
zákona . 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve zn ní 
pozd jších p edpis , sd luje po prostudování návrh , že k 
nim nemá žádné p ipomínky. 

Vyhodnocení stanoviska: 
Vzato na v domí (podání neobsahuje žádné 
požadavky). 
Od vodn ní: 
Z textu podání nevyplývají žádné požadavky na 
úpravu návrhu rozhodnutí o námitkách a 
vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu 
ÚP Hlu ín. 

4. Ministerstvo zem d lství, T šnov, 65/17, Nové M sto, 110 00 Praha 1, sp.zn.: 16VD13333/2013-121346, 
ze dne 19.3.2015 

 Ministerstvo zem d lství souhlasí s návrhem rozhodnutí o 
námitkách a vyhodnocení p ipomínek ve v ci ve ejného 
projednání návrhu územního plánu Hlu ína a to bez 
námitek. 

Vyhodnocení stanoviska: 
Vzato na v domí (podání neobsahuje žádné 
požadavky). 
Od vodn ní: 
Z textu podání nevyplývají žádné požadavky na 
úpravu návrhu rozhodnutí o námitkách a 
vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu 
ÚP Hlu ín. 

6. Obvodní bá ský ú ad, Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava, sp.zn.: SBS 08061/2015/OBÚ-
05, ze dne 19.3.2015 

 Obvodní bá ský ú ad pro území kraj  Moravskoslezského 
a Olomouckého (dále jen „OBÚ“), jako místn  p íslušný 
podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) bod 7 zákona . 
61/1988 Sb., o hornické innosti, výbušninách a o státní 
bá ské správ , ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen 
„zákon . 61/1988 Sb.“), k výkonu vrchního dozoru státní 
bá ské správy v kraji Moravskoslezském a Olomouckém a 
v cn  p íslušný podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona . 
44/1988 Sb., o ochran  a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , sd luje, že 
nemá námitky k p edloženému návrhu rozhodnutí o 
námitkách a návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných 
v rámci ve ejného projednání k návrhu územního plánu 
Hlu ína, dle vznesené výzvy odd lení územního plánování 
a památkové pé e odboru výstavby M stského ú adu 
Hlu ína pod . j. HLUC/11271/2015/OÚPaPP/Ku ze dne 
12. 3. 2015. Vznesené námitky a p ipomínky nejsou 

Vyhodnocení stanoviska: 
Vzato na v domí (podání neobsahuje žádné 
požadavky). 
Od vodn ní: 
Z textu podání nevyplývají žádné požadavky na 
úpravu návrhu rozhodnutí o námitkách a 
vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu 
ÚP Hlu ín. 
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sm ovány do ochrany stanoveného dobývacího prostoru 
Markvartovice. 

7. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na B lidle 7, 702 00 Ostrava, .j. KHSMS 
9748/2015/OP/HOK, ze dne 10.4.2015 

 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se 
sídlem v Ostrav , jako místn  a v cn  p íslušný správní 
ú ad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona . 
258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví a o zm n  
n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších 
p edpis  (dále jen „zákon . 258/2000 Sb.“), jako dot ený 
správní ú ad ve smyslu § 77 zákona . 258 /2000 Sb. a § 4 
odst. 2 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších 
p edpis , posoudila výzvu M stského ú adu Hlu ín ze dne 
12.3.2015 k uplatn ní stanoviska k návrhu rozhodnutí o 
námitkách a k vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k 
návrhu územního plánu Hlu ín z hlediska §53 odst. 1 
stavebního zákona a sd luje, že s rozhodnutím o námitkách 
a s vyhodnocením p ipomínek uplatn ných k návrhu 
územního plánu Hlu ína souhlasí s touto p ipomínkou: 
- u ploch týkajících se námitek . 5, 31 a 62 (plochy výroby 
VD) z d vodu blízkosti ploch bydlení KHS upozor uje na 
dodržování hlukových limit  stanovených na ízením vlády 
.272/2011 Sb., tak aby nedocházelo k negativním vliv m 

za hranici ploch areál , tak jak je uvedeno v textové ásti 
týkající se stanovení podmínek pro využití ploch.  
Od vodn ní: 
Na základ  podání výzvy M stského ú adu Hlu ín ze dne 
12.3.2015 o stanovisko k rozhodnutí o námitkách a k 
vyhodnocení p ipomínek k návrhu územního plánu 
Hlu ína posoudila Krajská hygienická stanice 
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostrav  jako dot ený 
správní ú ad soulad p edložených podklad  s požadavky 
p edpis  v oblasti ochrany ve ejného zdraví.  
S rozhodnutím o námitkách a s vyhodnocením p ipomínek 
KHS souhlasí. Plocha Z1.75 bude p evedena do plochy 
územní rezervy, její nov  navrhované využití bude v 
dalších stupních jednání projednáno, u ploch týkajících se 
námitek . 5, 31, a 62 (plochy výroby VD) z d vodu 
blízkosti ploch bydlení KHS upozor uje na dodržování 
hlukových limit  stanovených na ízením vlády .272/2011 
Sb., tak aby nedocházelo k negativním vliv m za hranici 
ploch areál , tak jak je uvedeno v textové ásti týkající se 
stanovení podmínek pro využití ploch. K ostatním 
rozhodnutím a vyhodnocením nemá KHS p ipomínek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Vzato na v domí (podání neobsahuje žádné 
požadavky). Již zapracováno v návrhu ÚP m sta. 
Od vodn ní: 
Z textu podání nevyplývají žádné požadavky 
k úprav  Návrhu ÚP Hlu ína. P ipomínka KHS 
se týká námitek . 5, 31 a 62 v souvislosti 
s návrhy za azení konkrétních pozemk  i jejich 
ásti do plochy výroby (VD) a možnosti 

dodržování hlukových limit  stanovených 
platnou legislativou z d vodu blízkosti ploch pro 
bydlení. V rámci navrhované plochy výroby lze 
umis ovat pouze stavby a za ízení, u nichž se 
nep edpokládají negativní vlivy z provozované 
innosti za hranici plochy a výrazné zvýšení 

nákladní automobilové dopravy. Konkrétní 
zatížení však bude p edm tem následného 
posouzení konkrétního typu provozu v rámci 
územního a stavebního ízení s tímto dot eným 
orgánem. 

10. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, Na obvodu 51, 703 00 
Ostrava – Vítkovice, .j.  SVS/2015/033858-T, ze dne 7.4.2015 

 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro 
Moravskoslezský kraj jako v cn  a místn  p íslušný 
správní orgán podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. j) 
zákona . 166/1999 Sb., o veterinární pé i a o zm n  
n kterých souvisejících zákon  (veterinární zákon), ve 
zn ní pozd jších p edpis , vydává toto stanovisko, které 
bylo vyžádáno M stským ú adem Hlu ín, odbor výstavby 
odd lení územního plánování a památkové pé e pro 
projednání „Návrhu územního plánu Hlu ín“. 

Vyhodnocení stanoviska: 
Vzato na v domí (podání neobsahuje žádné 
požadavky). 
Od vodn ní: 
Z textu podání nevyplývají žádné požadavky 
k úprav  Návrhu ÚP Hlu ína 
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Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro 
Moravskoslezský kraj s p edloženým „Návrhem územního 
plánu Hlu ín“ souhlasí. 
Od vodn ní: 
Toto stanovisko bylo vydáno na základ  prostudování 
„Návrhu územního plánu Hlu ín“ a skute nosti, že v 
p edloženém návrhu není ešena problematika zem d lské 
prvovýroby, ani zpracování nebo manipulace s 
živo išnými produkty, které jsou ešeny zákonem . 
166/1999 Sb., o veterinární pé i a o zm n  n kterých 
souvisejících zákon  (veterinární zákon), jak vyplývá z 
pozd jších zm n. 

11. Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájm  a ízení 
program  nemovité infrastruktury, Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno – Židenice, sp. zn.: 54202/2015-
8201-OÚZ-BR, ze dne 3.4.2015 

 Ministerstvo obrany jednající Odd lením ochrany 
územních zájm  Odboru ochrany územních zájm  a ízení 
program  nemovité Sekce ekonomické a majetkové, jako 
v cn  a místn  p íslušným ve smyslu zákona . 222/1999 
Sb., jehož jménem jedná referent spole né státní správy a 
samosprávy odd lení ochrany územních zájm  Odboru 
ochrany územních zájm  a ízení program  nemovité 
Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany Hana 
ELIÁŠOVÁ na základ  pov ení ministra Obrany j. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015 ve smyslu § 7, odst.2 
zákona .219/2000 Sb., vydává stanovisko. 
K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu 
územního plánu Hlu ín nemáme p ipomínek. 
Sou asn  upozor ujeme na skute nost, že v návrhu 
územního plánu Hlu ín nejsou zapracovány a 
respektovány limity a zájmy Ministerstva obrany podle 
stanovisek, která jsme uplat ovali v rámci p edchozích 
stup  projednávání. Jedná se o .j. 3224/26362/2012-
1383 - ÚP-OL ze dne 17. dubna 2012 (stanovisko k 
návrhu zadání), .j. 2034/2013-1383-ÚP-OL ze dne 21. 
ervna 2013 (stanovisko ke spole nému jednání) a 

sp.zn. 42830/2014-6440-OÚZ OL ze dne 11.3.2014 
(stanovisko k ve ejnému projednání). 
Výše uvedená stanoviska jsou v souladu s údaji o území 
p edanými pro zpracování územn  analytických 
podklad  ORP, které jsou sou asn  i podkladem pro 
zpracování územního plánu Hlu ín. 
Vzhledem k tomu, že dle sd lení Ing. Kucha e dojde k 
opakovanému ve ejnému projednání požadujeme 
uvedené zájmy a limity respektovat a zapracovat. 

Vyhodnocení stanoviska: 
Dopln no dle požadavku dot eného orgánu. 
Zapracováno v textu výroku – viz. kap. I.A.d.1 
Dopravní infrastruktura, podkapitola 1.7. Ostatní 
druhy doprav, a textu od vodn ní – viz. kap. 
3.1.7) OCHRANNÁ DOPRAVNÍ PÁSMA, 
OCHRANA DOPRAVNÍCH PLOCH A 
KORIDOR  VYMEZENÝCH NAD AZENOU 
ÚZEMN  PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, 
OCHRANA P ED NEP ÍZNIVÝMI Ú INKY 
HLUKU A VIBRACÍ 
Od vodn ní: 
Z textu citovaného stanoviska vyplynul 
požadavek na úpravy textu ÚP Hlu ína, které 
jsou v p íslušných kapitolách zapracovány. 

 eská republika - Ministerstvo obrany, Agentura 
hospoda ení s nemovitým majetkem, Odbor územní 
správy majetku Brno, Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno 
– Židenice, sp. zn.: 42830/2014-6440-OÚZ-OL, ze dne 
11.3.2014: 
Ministerstvo obrany zastoupené Odborem územní správy 
majetku Brno Agentury hospoda ení s nemovitým 
majetkem,jako v cn  a místn  p íslušným ve smyslu § 6 
odst.1 písm. h) zákona . 222/1999 Sb.,jejímž jménem 
jedná editel Odboru územní správy majetku Brno Ing. 

Vyhodnocení stanoviska: 
Již zapracováno v textu výroku – viz. kap. I.A.d.1 
Dopravní infrastruktura, podkapitola 1.7. 
Ostatní druhy doprav, a textu od vodn ní – viz. 
kap. 3.1.7) OCHRANNÁ DOPRAVNÍ PÁSMA, 
OCHRANA DOPRAVNÍCH PLOCH A 
KORIDOR  VYMEZENÝCH NAD AZENOU 
ÚZEMN  PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, 
OCHRANA P ED NEP ÍZNIVÝMI Ú INKY 
HLUKU A VIBRACÍ 
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Jaroslav Valchá , na základ  pov ení ministra obrany .j. 
2499/2013-1140 ze dne 17. ledna 2013, ve smyslu §7, odst. 
2 zákona . 219/2000 Sb. vydává stanovisko. 
Do textové i grafické ásti Územního plánu Hlu ín 
požadujeme zapracovat limity a zájmy ministerstva 
obrany podle stanovisek j. 3224/26362/201-1383-ÚP-OL 
ze dne 17. dubna 2012 a j. 2034/2013-1383-ÚP-OL ze 
dne 21. ervna 2013, které jsme uplatnili v 
p edcházejících stupních projednávání. 

Od vodn ní: 
Z textu citovaného stanoviska vyplynul 
požadavek na úpravy textu ÚP Hlu ína, které 
však již jsou v p íslušných kapitolách 
zapracovány. 

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

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

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

V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže 
uvedené stavby jen 
na základ  závazného stanoviska MO R zastoupeného 
VUSS Brno. 
Jedná se o výstavbu (v etn  rekonstrukce a p estavby): 
- v trných elektráren 
- výškových staveb (i dominant v terénu) 
- venkovního vedení VVN a VN 
- základnových stanic mobilních operátor  
- staveb, které jsou zdrojem elektromagnetického zá ení 
V tomto vymezeném území m že být výstavba v trných 
elektráren a výškových 
staveb nad 30 m nad terénem výškov  omezena nebo 
zakázána. 
Ostatní zájmy z stávají nezm n ny. 
Popis výše uvedených údaj  o území je podrobn  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Již zapracováno v textu výroku – viz. kap. I.A.d.1 
Dopravní infrastruktura, podkapitola 1.7. 
Ostatní druhy doprav, a textu od vodn ní – viz. 
kap. 3.1.7) OCHRANNÁ DOPRAVNÍ PÁSMA, 
OCHRANA DOPRAVNÍCH PLOCH A 
KORIDOR  VYMEZENÝCH NAD AZENOU 
ÚZEMN  PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, 
OCHRANA P ED NEP ÍZNIVÝMI Ú INKY 
HLUKU A VIBRACÍ 
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specifikován i v pasportech, které byly poskytnuty v rámci 
zpracování územn  analytických podklad  ORP Hlu ín. 
Sou asn  upozor ujeme, že v legend  koordina ního 
výkresu chybí popis k ploše OX. 
P ípadné nejasnosti konzultujte na níže uvedeném 
telefonním ísle. 

 
 
Upraveno dle požadavku. 

 eská republika – Ministerstvo obrany, Vojenská 
ubytovací a stavební správa Brno, .j.: 3224/26362/2012-
1383/-ÚP-OL; 17.4.2012: 

eská republika - Ministerstvo obrany zastoupená VUSS 
Brno, jako v cn  a místn  p íslušná ve smyslu § 6 odst. l 
písm. h) zákona . 222/1999 Sb., jejímž jménem jedná 
editel VUSS Brno Ing. Jaroslav VALCHÁ , na základ  

pov ení ministryn  obrany .j. 2566/2007-8764 ze dne 2. 
ledna 2008, ve smyslu § 7, odst. 2 zákona . 219/2000 Sb. 
uplat uje požadavky na respektování a zapracování 
limit  a zájm  Ministerstva obrany do textové a grafické 
ásti Územního plánu Hlu ín takto: 

- Ochranné pásmo leteckých radiových zabezpe ovacích 
za ízení Ministerstva obrany, které je nutno respektovat 
podle ustanovení § 37 zákona . 49/1997 Sb. o civilním 
letectví a o zm n  a dopln ní zákona .455/1991 Sb. o 
živnostenském podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1 
zákona . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
ádu (dle ÚAP jev l03).  

Vzhledem k tomu, že ochranné pásmo zasahuje na celé 
správní území, zapracujte tento limit nap . formou 
textové poznámky pod legendu koordina ního výkresu. 
V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže 
uvedené stavby jen na základ  stanoviska R - 
Ministerstva obrany, VUSS Brno:  
- výstavba souvislých kovových p ekážek (100 x 20 m a 
více) 
- výstavba v trných elektráren 
- stavby nebo za ízení vysoké 30 m a více nad terénem 
- stavby, které jsou zdrojem elektromagnetického zá ení 
V tomto vymezeném území m že být výstavba v trných 
elektráren a výškových staveb nad 30 m nad terénem 
výškov  omezena nebo zakázána. 
- Zájmové území Ministerstva obrany pro veškerou 
nadzemní výstavbu, které je nutno respektovat podle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním ádu (viz. mapový 
podklad, CD - jev 82).  
V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a 
povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základ  
stanoviska R - Ministerstva obrany, VUSS Brno; 
V tomto vymezeném území m že dojít k výškovému 
omezení staveb, pop ípad  požadavku na úpravy 
projektové dokumentace (jako jsou st ešní nástavby 
v etn  anténních nosi , komín  apod., materiál st ešní 
krytiny, oplášt ní atiky a další). Tato omezení budou 
požadována pouze u konkrétních staveb v rámci 
územního a stavebního ízení dle § 175 zákona. . 
183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro 
ochranu zájm  A R v hájených územích. 

Dopln no do návrhu zadání, kap. H, podkapitoly 
POŽADAVKY NA CIVILNÍ OCHRANU, 
OBRANU A BEZPE NOST STÁTU 
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- Zájmové území Ministerstva obrany pro podpovrchové 
stavby a veškeré zemní práce podle ustanovení § 175 odst. 
1 zákona . 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním ádu (viz. mapový podklad, CD - jev 82).  
V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a 
povolit stavbu spojenou s provád ním zemních prací jen na 
základ  stanoviska R - Ministerstva obrany, VUSS Brno.  
- Objekt d ležitý pro obranu státu v etn  zájmového 
území podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona . 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním ádu (viz. mapový 
podklad, CD - jev 107).  
Zájmové území ministerstva obrany je území ve vzdálenosti 
5 m od hranice areálu. V tomto vymezeném území lze vydat 
územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základ  
stanoviska Ministerstva obrany, VUSS Brno. 

13. M stský ú ad Hlu ín, odbor ŽP a komunálních služeb, Mírové nám stí 23, Hlu ín, sp. zn.:  
HLUC/11450/2015/OŽPaKS/Ry, ze dne 9.4.2015 

 M stský ú ad Hlu ín, odbor životního prost edí a 
komunálních služeb (dále jen „m stský ú ad“), jako 
dot ený orgán, sd luje k návrhu rozhodnutí o námitkách a 
návrhu vyhodnocených p ipomínek uplatn ných k návrhu 
územního plánu Hlu ín následující: 
Ve vztahu k zákonu . 185/2001 Sb., o odpadech a o 
zm n  n kterých dalších zákon , ve zn ní pozd jších 
p edpis  (dále jen „zákon o odpadech“): 
Podle ustanovení § 79 odst. 1 písm. k) zákona o odpadech 
dáváme k p edloženému návrhu rozhodnutí o námitkách a 
návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu 
územního plánu m sta Hlu ín následující stanovisko: 
• Uplatn né námitky se nedotýkají zájm  chrán ných 
zákonem o odpadech. 
Vy izuje: Ing. Bc. Simona Jeziorská, kl. 274 
 
 
 
 
Ve vztahu k zákonu . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a 
krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis : 
M stský ú ad Hlu ín, odbor životního prost edí a 
komunálních služeb, jako v cn  a místn  p íslušný orgán 
ochrany p írody podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona . 
114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny, ve zn ní 
pozd jších p edpis  (dále jen "zákon o ochran  p írody a 
krajiny") a § 11 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve 
zn ní pozd jších p edpis , vydává k „Návrhu rozhodnutí o 
námitkách, vyhodnocení p ipomínek územního plánu 
Hlu ína“ toto stanovisko: 
Návrh rozhodnutí o námitce 44/2 respektuje zájmy 
chrán né zákonem o ochran  p írody a krajiny. Zm na 
vým ry lokálního biocentra nebude mít zásadní negativní 
vliv na funk nost lokálního ÚSES podél východního 
okraje m sta Hlu ín. 
 
Návrh rozhodnutí o námitce 44/3 respektuje zájmy 
chrán né zákonem o ochran  p írody a krajiny. Podatelem 
navržená zm na by m la zásadní negativní vliv na funkci 

Vyhodnocení stanoviska: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na v domí (podání neobsahuje žádné 
požadavky). 
Od vodn ní: 
Z textu podání nevyplývají žádné požadavky 
k úprav  Návrhu ÚP Hlu ína. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na v domí (podání neobsahuje žádné 
požadavky). 
Od vodn ní: 
Z textu podání nevyplývají žádné požadavky 
k úprav  Návrhu ÚP Hlu ína. 
 
Vzato na v domí (podání neobsahuje žádné 
požadavky). 
Od vodn ní: 
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lokálního biocentra. Došlo by k rozd lení stávajícího 
lokálního biocentra, k potla ení jeho funkce v kulturní 
krajin  a zm na by neprosp la trvalé existenci cílových 
druh  a spole enstev p irozeného genofondu krajiny. Jedná 
se o lokalitu s vzrostlou náletovou zelení, kdy by muselo 
pro navrženou zm nu - vytvo ení zázemí pro zem d lskou 
innost dojít k vykácení této zelen , což nerespektuje 

požadavky na ochranu p írody a krajiny. 
Návrh nového ÚP respektuje vymezení lokálního ÚSES 
dle stávajícího územního plánu. Posunutí biocentra kv li 
výše uvedené námitce není relevantní, naopak by mohlo 
dojít k rozší ení biocentra navrhovaným sm rem. 
 
Návrh rozhodnutí o námitce 44/4  respektuje zájmy 
chrán né zákonem o ochran  p írody a krajiny. Z d vodu 
zajišt ní funkcí a podpory lokálního biokoridoru je žádoucí 
zachovat stávající charakter východního okraje pozemku . 
3829/1k.ú. Hlu ín a plošn  nevýrazného pozemku . 3825 
k.ú. Hlu ín v niv  Jasenky, které jsou sou ásti lokálního 
biokoridoru L3. 
Vy izuje Eva Dedková, telefon 59 50 20 231 

Z textu podání nevyplývají žádné požadavky 
k úprav  Návrhu ÚP Hlu ína. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na v domí (podání neobsahuje žádné 
požadavky). 
Od vodn ní: 
Z textu podání nevyplývají žádné požadavky 
k úprav  Návrhu ÚP Hlu ína. 

16. Státní pozemkový ú ad, Krnovská 2861/69, Opava, sp.zn.: 12RP903/2010-130773, ze dne 23.3.2015 
 Vzhledem k tomu, že jsme neuplatnili v rámci ízení o ÚP 

Hlu ín žádné p ipomínky, nemáme p ipomínky k návrhu 
rozhodnutí o námitkách a k vyhodnocení p ipomínek. 
Pozemková úprava v tomto kat. území neprobíhá. využití 
ploch zem d lských pro realizace plánu spole ných 
za ízení pozemkových úprav je uvedeno v ÚP jako 
p ípustné, v ostatních plochách ( p írodní, lesní, vodní) se 
p ipouští stavby ú el. Komunikací s povrchem blízkým 
p írod  a protipovod ová opat ení. 

Vyhodnocení stanoviska: 
Vzato na v domí (podání neobsahuje žádné 
požadavky). 
Od vodn ní: 
Z textu podání nevyplývají žádné požadavky 
k úprav  Návrhu ÚP Hlu ína 

 
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 
04/2015 


