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

Stanovisko / obsah Vypo ádání stanoviska 

4. Krajský ú ad MSK, odbor ÚP, S  a kultury, 28. íjna 117, 702 18 Ostrava 2, sp.zn.: ÚPS/24797/2015/Doh, 
326.2 S10, 22.10.2015 

 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 v rámci ve ejného projednání, resp. 
opakovaného ve ejného projednání podle § 52 stavebního 
zákona.  
Krajský ú ad prostudoval zve ejn nou územn  plánovací 
dokumentaci a od vodn ní zpracované po izovatelem a 
konstatuje, že v rámci úprav obsahu ÚP Hlu ín na základ  
výsledk  jeho dosavadního projednávání byly provedeny 
zm ny ve vymezení zastavitelných ploch, ploch p estaveb, 
hranic zastav ného území, ploch územních studií a také 
ploch s rozdílným zp sobem využití se sou asnými 
zm nami textové ásti výroku ÚP Hlu ín a také textové 
ásti od vodn ní ÚP Hlu ín.  

Na základ  tohoto prov ení krajský ú ad sd luje: 
a) Z hlediska koordinace využívání území s ohledem na 
širší územní vztahy  provedenými úpravami podle 
výsledk  projednání nedošlo v ÚP Hlu ín k zásahu do 
koordinace ešení a návazností na sousední území. 
b) Z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a 
s územn  plánovací dokumentací vydanou krajem -
provedenými úpravami podle výsledk  projednání nedošlo 
v ÚP Hlu ín k zásahu do zapracovaných zám r  a 
podmínek pro využívání území vyplývající ze schválené 
Aktualizace . 1 Politiky územního rozvoje eské 
republiky (dále jen „A-PÚR R“) a ze Zásad územního 
rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“).  
Upozorn ní 
Krajský ú ad upozor uje po izovatele, že po úpravách 
provedených v ÚP Hlu ín na základ  výsledk  
dosavadního projednání došlo v obsahu ÚP Hlu ín k 
n kterým vnit ním rozpor m a nesrovnalostem, kterými 
bude nezbytné se p ed jeho vydáním zabývat a zajistit 
jejich odstran ní: 
1. V návrhu ÚP Hlu ín došlo (mimo jiné) k úprav  rozsahu 
zastavitelných ploch, pro které je jako podmínka pro 
rozhodování v území stanoveno vypracování územní 
studie. V nyní p edloženém návrhu (po provedených 
úpravách) je vymezení ploch s podmínkou po ízení 
územních studií zmate né a jejich definování ve výroku 
územního plánu nekoresponduje s grafickou ástí a s 
vý tem parcel, uvedených u p edm tných studií ve výroku 
ÚP Hlu ín. 
2. V p ípad  územní rezervy R13 – SV (zakreslené v 
návaznosti na zastavitelnou plochu Z 1.58) není žádným 

Bere se na v domí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bere se na v domí. Ze stanoviska nevyplývají 
žádné požadavky na úpravu návrhu územního 
plánu. 
 
Bere se na v domí. Ze stanoviska nevyplývají 
žádné požadavky na úpravu návrhu územního 
plánu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dle požadavku upraven vý et parcel uvedených 
u p edm tných studií ve výrokové ásti ÚP 
Hlu ína v kap. I.A.I.) dle rozsahu znázorn ném 
v grafické ásti. 
 
 
 
 
 
Upraveno dle rozhodnutí Zastupitelstva m sta 
Hlu ína, které na svém zasedání dne 19.5.2016 
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zp sobem zd vodn no její vymezení. Tato zm na není 
obsažena ani v p ehledu úprav a zm n provedených na 
základ  výsledk  projednání, tj. v P íloze . 2 opat ení 
obecné povahy ÚP Hlu ína. 
 
 
 
 
3. Nesrovnalosti byly zjišt ny rovn ž v legendách 
upravovaných výkres  – krajský ú ad upozor uje, že obsah 
legend jednotlivých výkres  musí odpovídat jev m 
zobrazovaným v p íslušných výkresech. 
4. V návrhu ÚP Hlu ín byl dále upraven text bodu 3.12. 
(str. 27 výroku) … „V tomto území lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základ  
závazného stanoviska MO R zastoupeného VUSS Brno.“ 
– v této souvislosti upozor ujeme, že stavební zákon 
neumož uje zahrnout do územního plánu „procesní 
ustanovení“, tj. podmín nost nebo vázanost dalšího 
využití území na procesní postupy ú astníka stavebního 
ízení i stavebního ú adu, a je t eba tato ustanovení 

vypustit. Takový regulativ procesní povahy totiž p ímo 
nestanovuje základní zásady uspo ádání území a limity 
jeho využití. 
5. Úpravy jsou provedeny také v bodech 2.8.2. a 2.8.3. (na 
str. 24 výroku), kde dochází ke zm nám v definicích 
pojm  staveb pro rekreaci (zahradní chata – max. 40 m2, 
rekrea ní chata – max. 40 m2). V této souvislosti krajský 
ú ad upozor uje, že pokud jsou územním plánem 
stanoveny regulace, které definují ur ité pojmy odlišn  od 
obecn  platného právního p edpisu, resp. takovou definici 
up es ují (viz vyhl. . 501/2006 Sb. ust. §2) musí být tato 
regulace zvláš  ádn  od vodn na. V textové ásti musí 
být uvedeny relevantní d vody, pro  práv  dané konkrétní 
pojmy bylo nutné pro pot eby daného územního plánu 
speciáln  stanovit a také pro  byla práv  takováto definice 
zvolena. V od vodn ní ÚP Hlu ín absentuje jak 
zd vodn ní úpravy p edm tných pojm  provedené po 
p edchozím projednání, tak zd vodn ní této „regulace“ 
jako takové. 
6. V od vodn ní ÚP Hlu ín bylo též dopln no 
vyhodnocení souladu ÚP Hlu ín v i Politice územního 
rozvoje R (ve zn ní její Aktualizace . 1, schválené 
usnesením Vlády eské republiky . 276 ze dne 15. dubna 
2015 – dále jen „A-PÚR R“). Krajský ú ad upozor uje 
na vnit ní rozpor v dopln ném textu, a to u vyhodnocení 
souladu ÚP Hlu ín s l. 25 a 26 A-PÚR R a s l. 15 ZÚR 
MSK– text uvedený u l. 26 A-PÚR R odporuje textu 
uvedenému u l. 25 A-PÚR R a u l. 15 ZÚR MSK (str. 
37 a 40 od vodn ní ÚP Hlu ín). 

pod bodem 17/3a) nesouhlasilo s p edloženým 
návrhem ÚP a výsledky projednání a vrátilo 
v souladu s § 54 odst. 3 stavebního zákona 
p edložený návrh se svými pokyny k úprav , 
došlo mj. i ke zm n  využití z plochy územní 
rezervy (ozn. R13)do návrhové plochy smíšené 
obytné vesnické (SV) p i azením k ploše Z 1.58.  
 
Dle požadavku obsah legend upravovaných 
výkres  upraven tak, aby odpovídal jev m 
zobrazovaných ve výkresech. 
 
Dle požadavku je bod 3.12. z textové ásti 
výroku (kap. I.A.f.3 na str. 27) vypušt n. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upraveno dle rozhodnutí Zastupitelstva m sta 
Hlu ína, které na svém zasedání dne 19.5.2016 
pod bodem 17/3a) nesouhlasilo s p edloženým 
návrhem ÚP a výsledky projednání a vrátilo 
v souladu s § 54 odst. 3 stavebního zákona 
p edložený návrh se svými pokyny k úprav , 
došlo mj. i k úprav  velikosti maximální 
zastav né plochy u zahrádká ských chat ze 40m2 
na 50m2. 
Dle požadavku upraveny v textové ásti 
od vodn ní d vody stanovení uvedených pojm  
v etn  zd vodn ní úpravy regulace. 
 
 
 
 
Dle požadavku je upraven text vyhodnocení 
souladu ÚP s jednotlivými lánky Politiky 
územního rozvoje R a Zásadami územního 
rozvoje MSK tak, aby dále nevznikal vnit ní 
rozbor. 

5. Krajský ú ad MSK, 28. íjna 117, 702 18 Ostrava 2, sp.zn.: ŽPZ/25092/2015/Ham, 327.1 S5, 26.10.2015 
 Krajský ú ad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský 

ú ad“), jako v cn  a místn  p íslušný dot ený orgán podle 
§ 29 odst. 1 zákona . 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , ve smyslu § 136 
zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších 
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p edpis  (dále jen „správní ád“), § 4 odst. 2 a 7 zákona . 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu 
(stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen 
„stavební zákon“), a podle dále uvedených ustanovení 
jednotlivých zvláštních zákon  po zkoordinování t chto 
jednotlivých požadavk  na ochranu dot ených ve ejných 
zájm , které všechny krajský ú ad hájí, p im en  též 
podle § 140 správního ádu vydává, v rámci opakovaného 
ve ejného projednání, k ástem ešení návrhu územního 
plánu (ÚP) Hlu ín, které byly od ve ejného projednání 
zm n ny, toto koordinované stanovisko:  
1/ zákon . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve 
zn ní pozd jších p edpis   
Krajský ú ad, jako dot ený orgán státní památkové pé e 
dle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona o státní památkové 
pé i, souhlasí s návrhem ÚP Hlu ín v rámci opakovaného 
ve ejného projednání.  
Od vodn ní:  
Z návrhu nevyplývají zm ny, které by se týkaly m stské 
památkové zóny, tj. zm ny nebudou mít negativní vliv na 
architektonické a urbanistické hodnoty památkové zóny.  
2/ zákon . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
zn ní pozd jších p edpis  
V p edm tném návrhu ÚP Hlu ín k opakovanému 
ve ejnému projednání nedošlo oproti spole nému jednání a 
ve ejnému projednání k žádným zm nám u silnic II. a III. 
t ídy, a proto z hlediska ešení silnic II. a III. t ídy krajský 
ú ad stanovisko neuplat uje. 
Od vodn ní:  
V návrhu ÚP Hlu ín k opakovanému ve ejnému 
projednání dle ust. § 52 odst. 3 platného stavebního zákona 
nedošlo v koncepci dopravní infrastruktury/silni ní 
dopravy k žádným zm nám, nedojde k novému dot ení 
silnic II. a III. t ídy, a tímto ve smyslu citovaného 
ustanovení stavebního zákona a ve smyslu tohoto bodu 
zákona o pozemních komunikacích krajský ú ad není 
dot eným orgánem.  
3/ zákon . 289/1995 Sb., o lesích a o zm n  a dopln ní 
n kterých zákon  (lesní zákon), ve zn ní pozd jších 
p edpis   
Ve ejné zájmy vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana 
je v p sobnosti krajského ú adu, nejsou dot eny.  
4/ zákon . 254/2001 Sb., o vodách a o zm n  n kterých 
zákon  (vodní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis   
Krajský ú ad, jako dot ený orgán podle § 107 odst. 1 písm. 
a) zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o zm n  n kterých 
zákon  (vodní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , 
souhlasí s p edloženými zm nami návrhu územního plánu.  
Od vodn ní:  
Zm ny respektují ve ejné zájmy vyplývající z vodního 
zákona.  
5/ zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n  
n kterých dalších zákon , ve zn ní pozd jších p edpis   
Ve ejné zájmy vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana 
je v p sobnosti krajského ú adu, nejsou dot eny.  
6/ zákon . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bere se na v domí. Ze stanoviska nevyplývají 
žádné požadavky na úpravu návrhu územního 
plánu. 
 
 
 
 
 
 
 
Bere se na v domí. Ze stanoviska nevyplývají 
žádné požadavky na úpravu návrhu územního 
plánu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bere se na v domí. Ze stanoviska nevyplývají 
žádné požadavky na úpravu návrhu územního 
plánu. 
 
Bere se na v domí. Ze stanoviska nevyplývají 
žádné požadavky na úpravu návrhu územního 
plánu. 
 
 
 
 
 
 
Bere se na v domí. Ze stanoviska nevyplývají 
žádné požadavky na úpravu návrhu územního 
plánu. 
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ve zn ní pozd jších p edpis   
Z hlediska ve ejných zájm , které hájí krajský ú ad podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona o ochran  p írody a krajiny, 
krajský ú ad s p edloženou koncepcí (resp. ástmi ešení, 
které byly od p edchozího ve ejného projednání zm n ny) 
souhlasí.  
Od vodn ní:  
Krajský ú ad dle p edm tného ustanovení zákona o 
ochran  p írody a krajiny uplat uje ve svém správním 
obvodu, nejde-li o národní park, chrán né krajinné oblasti, 
národní p írodní rezervace, národní p írodní památky a 
ochranná pásma t chto zvlášt  chrán ných území anebo o 
vojenské újezdy, stanovisko k zásadám územního rozvoje 
a k územním plán m obcí s rozší enou p sobností z 
hlediska zájm  chrán ných zákonem o ochran  p írody a 
krajiny. Zm nami nejsou dot eny zájmy ochrany p írody v 
kompetenci krajského ú adu.  
7/ zákon . 334/1992 Sb., o ochran  zem d lského 
p dního fondu, ve zn ní pozd jších p edpis   
Krajský ú ad posoudil p edložené podklady z hlediska 
zájm  ochrany zem d lského p dního fondu, 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:  
Po izovatel na p edchozích jednáních akceptoval 
požadavky zdejšího správního orgánu ochrany 
zem d lského p dního fondu, uplatn né v p edchozí fázi 
projednávání návrhu. Pokud se týká následných úprav 
nep edstavují zásadní ovlivn ní zájm  ochrany 
zem d lského p dního fondu a lze tyto drobné úpravy 
akceptovat.  
8/ zákon . 201/2012 Sb., o ochran  ovzduší  
Krajský ú ad podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona . 
201/2012 Sb., o ochran  ovzduší (dále jen „zákon o 
ochran  ovzduší“), souhlasí s územn  plánovací 
dokumentací. 
Od vodn ní:  
Návrh územn  plánovací dokumentace není v rozporu s 
platným programem zlepšování kvality ovzduší, z n hož 
krajský ú ad vychází podle § 12 odst. 1 zákona o ochran  
ovzduší a s ním související Územní energetickou koncepcí 
Moravskoslezského kraje.  
9/ zákon . 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 
zp sobených vybranými nebezpe nými chemickými 
látkami a chemickými p ípravky a o zm n  zákona . 
258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví a o zm n  
n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších 
p edpis , a zákona . 320/2002 Sb., o zm n  a zrušení 
n kterých zákon  v souvislosti s ukon ením innosti 
okresních ú ad , ve zn ní pozd jších p edpis  (zákon o 
prevenci závažných havárií)  
Ve ejné zájmy vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana 
je v p sobnosti krajského ú adu, nejsou dot eny. 
 
Záv r  
Krajský ú ad posoudil ásti ešení návrhu ÚP, které byly 

 
Bere se na v domí. Ze stanoviska nevyplývají 
žádné požadavky na úpravu návrhu územního 
plánu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bere se na v domí. Ze stanoviska nevyplývají 
žádné požadavky na úpravu návrhu územního 
plánu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bere se na v domí. Ze stanoviska nevyplývají 
žádné požadavky na úpravu návrhu územního 
plánu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bere se na v domí. Ze stanoviska nevyplývají 
žádné požadavky na úpravu návrhu územního 
plánu. 
 
Bere se na v domí. Ze stanoviska nevyplývají 
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od ve ejného jednání zm n ny, ve smyslu § 52 odst. 3 
stavebního zákona, podle ustanovení jednotlivých 
zvláštních zákon , na základ  nichž je krajský ú ad 
p íslušný k vydávání stanovisek k p edm tné územn  
plánovací dokumentaci. S ohledem na vše uvedené vydal 
postupy p edevším podle ásti tvrté správního ádu coby 
dot ený orgán toto koordinované stanovisko podle § 4 
odst. 2 písm. b) stavebního zákona jako nesamostatné 
rozhodnutí ve správním ízení, které je závazným 
podkladem pro opat ení obecné povahy vydávané podle 
stavebního zákona. 

žádné požadavky na úpravu návrhu územního 
plánu. 

 
Dot ené orgány: 
Po . 
íslo 

Stanovisko / obsah Vypo ádání stanoviska 

6. Ministerstvo životního prost edí, s. legií 5, Ostrava, sp.zn.: 1607/580/15,65023/ENV; 000383/A-10, ze 
dne 16.10.2015 

 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, že k upravenému návrhu 
nemá žádné p ipomínky. 

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 

10. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na B lidle 7, 702 00 Ostrava, .j. KHSMS 
38298/2015/OP/HOK, ze dne 20.10.2015 

 Po prostudování podklad  Krajská hygienická stanice 
Moravskoslezského kraje jako dot ený správní ú ad ve 
smyslu § 82 odst.2, písm.j) zákona .258/2000 Sb., ve 
spojení s § 53 odst. 2 zákona . 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním ádu (stavební zákon) ve zn ní 
pozd jších p edpis , vydává toto stanovisko:  
S návrhem územního plánu Hlu ín souhlasí s t mito 
p ipomínkami:  
1. posunutím hranic plochy výroby a skladování (sousedící 
s plochou Z3.6) došlo v severní ásti k návaznosti na 
stávající plochu obytnou, z tohoto d vodu KHS požaduje u 
plochy výroby a skladování dodržet hlukové limity v i 
stávající ploše bydlení  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. u zm n né plochy TI – technické infrastruktury – 
inženýrské sít  na plochu výroby a skladování nov  
sousedící s ástí plochy bydlení m stského typu KHS 
požaduje u nov  navrhované plochy výroby dodržet 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Již zapracováno, viz. nap . text výroku - kap. 
3.2. Ochrana p ed nep íznivými ú inky hluku a 
vibrací z dopravy; text od vodn ní – kap. g.1.2) 
VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ VLIV  NA 
ŽIVOTNÍ PROST EDÍ a kap. 4.1.7), odst. 
Z hlediska ochrany zdraví obyvatel p ed 
nep íznivými ú inky hluku a vibrací, a text SEA 
(III. VYHODNOCENÍ VLIV  ÚZEMNÍHO 
PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ), 
kap. III.A.a) VYHODNOCENÍ VLIV  
ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ 
PROST EDÍ, odst. Zm na dopravní zát že 
území, zvýšení emisní a hlukové zát že území. 
Od vodn ní: 
Požadavek je v obecné rovin  zapracován 
v p íslušných ástech textu Návrhu ÚP Hlu ína. 
 
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Záležitosti hlukových limit  jsou již sou ástí 
textové ásti (viz. vyhodnocení bodu 1. výše).  
Od vodn ní: 
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hlukové limity  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. u navrhované plochy výroby Z1.95 KHS požaduje 
dodržení hlukových limit  v i stávajícím plochám 
bydlení umíst ných p es silnici .56  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. u p evedené plochy ob anského vybavení na plochu 
bydlení Z 2.2 navazující na stávající plochu dopravní 
infrastruktury požaduje KHS dodržení hlukových limit   
 
 
 
 
 
5. u plochy DS – dopravní infrastruktura p evedené z 
plochy zem d lských pozemk  KHS požaduje dodržení 
hlukových limit  v i navazujícím stávajícím plochám 
bydlení  
U výše uvedených ploch KHS požaduje v dalším stupni 
PD prokázat, že nebudou porušeny hlukové limity 
stanovené na ízením vlády . 272/2011Sb. o ochran  
zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací.  
Od vodn ní:  
Na základ  podání oznámení M stského ú adu Hlu ín ze 
dne 15. 9. 2015 o konání opakovaného ve ejného jednání o 
návrhu územního plánu Hlu ín a výzvy k uplatn ní 
stanovisek a p ipomínek posoudila Krajská hygienická 
stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostrav  jako 
dot ený správní ú ad soulad p edložených podklad  s 
požadavky p edpis  v oblasti ochrany ve ejného zdraví.  

Nutnost dodržování hlukových limit  je 
v obecné rovin  zapracováno v jednotlivých 
ástech textu Návrhu ÚP Hlu ína.  

Zm na využití stabilizované plochy technické 
infrastruktury – inženýrské sít  (TI) do 
stabilizované plochy výroby a skladování – 
drobné výroby a výrobní služby (VD) je 
provedena na základ  zjišt ní dosavadního 
využití pozemk  umíst ných v této ploše. 
V souladu se stávajícím územním plánem (území 
podnikatelských aktivit U-PA) se zde nachází 
sb rna druhotných surovin. 
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Záležitosti hlukových limit  jsou již sou ástí 
textové ásti (viz. vyhodnocení bodu 1. výše).  
Od vodn ní: 
Nutnost dodržování hlukových limit  je 
v obecné rovin  zapracováno v jednotlivých 
ástech textu Návrhu ÚP Hlu ína.  

Navrhuje se místo p vodn  navrhovaných ploch 
ob anské vybavenosti – komer ní za ízení (OK) 
a ve ejných prostranství – s p evahou 
nezpevn ných ploch (ve ejná zele  (PZ) 
zapracování do plochy výroby a skladování - 
lehký pr mysl (VL) z d vodu vyhov ní 
požadavku vlastníka pozemk  a v souladu 
s p ipravovaným zám rem áste ného rozší ení 
podnikatelských aktivit stávajícího areálu firmy 
(vybudováním parkovacích a odstavných ploch a 
výrobní budovy). 
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Záležitosti hlukových limit  jsou již sou ástí 
textové ásti (viz. vyhodnocení bodu 1. výše). 
Od vodn ní: 
Nutnost dodržování hlukových limit  je 
v obecné rovin  zapracováno v jednotlivých 
ástech textu Návrhu ÚP Hlu ína.  

 
Vyhodnocení stanoviska: 
Záležitosti hlukových limit  jsou již sou ástí 
textové ásti (viz. vyhodnocení bodu 1. výše). 
Od vodn ní: 
Nutnost dodržování hlukových limit  je 
v obecné rovin  zapracováno v jednotlivých 
ástech textu Návrhu ÚP Hlu ína.  
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Na základ  p edchozího ve ejného projednání byly 
provedeny podstatné úpravy územního plánu Hlu ín, proto 
bylo vyhlášeno opakované ve ejné projednání. Došlo ke 
zm nám využití n kolika ploch a k textovým a grafickým 
úpravám. 
K v tšin  projednávaných zm n nemá KHS p ipomínky, 
pouze u ploch uvedených ve výrokové ásti požaduje v 
dalším stupni PD prokázat, že nebudou porušeny hlukové 
limity stanovené na ízením vlády . 272/2011Sb., o 
ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací.  
Uvedené p ipomínky sm ují k ochran  ve ejného zdraví 
p ed nadm rným hlukem, resp. škodlivinami ve volném 
ovzduší, a vycházejí z ustanovení § 30 odst. 3 zákona 
.258/2000 Sb. a §§ 11,12 Na ízení vlády . 272/2011 Sb. 

Porušením hlukových limit  a dlouhodobým p sobením 
negativních ú ink  hluku, by mohlo vést ke vzniku 
možného zdravotního rizika obyvatel. 

11. Hasi ský záchranný sbor MSK, územní odbor Opava, T šínská 39, zn.: HSOS-9208-3/2015, ze dne 
22.10.2015 

 Hasi ský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jako 
dot ený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a 
ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona . 133/1985 Sb., o 
požární ochran , ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen 
„zákon o požární ochran “), a dle ustanovení § 10 odst. 6 
zákona . 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o zm n  n kterých zákon , ve zn ní pozd jších 
p edpis , posoudil výše uvedenou dokumentaci 
p edloženou dne 16.9.2015. K této dokumentaci vydává 
v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 a § 95 zákona o 
požární ochran  a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 
zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších 
p edpis , souhlasné koordinované závazné stanovisko k 
ástem ešení, které byly od ve ejného jednání zm n ny. 

Od vodn ní 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s 
požadavky ustanovení § 2 vyhlášky . 23/2008 Sb., o 
technických podmínkách požární ochrany staveb, ve zn ní 
vyhlášky . 268/2011 Sb., a v souladu s ustanovením § 20 
vyhlášky . 380/2002 Sb., k p íprav  a provád ní úkol  
ochrany obyvatelstva. Hasi ský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje neshledal žádné nedostatky, 
které by bránily vydání souhlasného koordinovaného 
závazného stanoviska. 

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 

13. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, Na Obvodu 51, 703 00 
Ostrava – Vítkovice, .j. SVS/2015/104564-T, ze dne 14.10.2015 

 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy 
pro Moravskoslezský kraj s p edloženým „Návrhem 
územního plánu Hlu ína“ souhlasí.  
Od vodn ní:  
Toto stanovisko bylo vydáno na základ  prostudování 
„Návrhu územního plánu Hlu ína“ a skute nosti, že v 
p edloženém návrhu není ešena problematika zem d lské 
prvovýroby ani zpracování nebo manipulace s vedlejšími 
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 

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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pozd jších zm n. 
14. eská republika - Ministerstvo obrany, Agentura hospoda ení s nemovitým majetkem, Odbor územní 

správy majetku Brno, Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno – Židenice, sp. zn.: 60327/2015-8201-OÚZ-
BR, ze dne 19.10.2015 

 Ministerstvo obrany jednající Odd lením ochrany 
územních zájm  Odboru ochrany územních zájm  a ízení 
program  nemovité infrastruktury 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 infrastruktury Sekce ekonomické a 
majetkové Ministerstva obrany Marie ŠLÉZAROVÁ 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. Ministerstvo obrany k návrhu 
Územního plán Hlu ína nemá p ipomínky. 

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 Mgr. Pavel Paschek, zpracoval: 
 
 
Ing. Martin Kucha , v.r. 
M stský ú ad Hlu ín 
Odbor výstavby 
11/2015 


