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

 
Námitka (ozn. pod . 1), 
kterou podal Pavel Beneš, Severní 2, 748 01 Hlu ín (dále jen „podatel“), písemn  dne 23.9.2015 
dopisem ze dne 22.9.2015 (vedeno pod .j. HLUC-40146/2015/ORPaPP/KU) (ozn. ve spise jako 
podání .1), doru eno v ádném termínu pro podání námitek k opakovanému ve ejnému projednání: 
 
Text námitky: 
„Prosím o zm nu využití mého soukromého pozemku ze zóny HB na zónu IB, který t sn  p iléhá 

k domu, ve kterém bydlím. D m stojí na parcele 176/96. Pozemek bych cht l oplotit. Nákres 

p ikládám.“ 

 
Nákres: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Letecký snímek lokality:           Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 
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Rozhodnutí o námitce: 
K námitce se nep ihlíží.  

Od vodn ní: 
Námitku podatele nelze posoudit jako námitku k upravenému návrhu Územního plánu Hlu ína, 
p edloženou v rámci opakovaného ve ejného projednání, protože p edm tná lokalita nebyla dot ena 
úpravami a zm nami návrhu územního plánu projednávanými p i opakovaném ve ejném projednávání. 
A to s p ihlédnutím na rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2014, j. 50 A 15/2014-50, 
v n mž je mj. uvedeno, že: „Jak plyne z § 53 stavebního zákona z roku 2006, postupuje se p i 

opakovaném ve ejném projednání návrhu a jeho p íprav  obdobn  jako p i ve ejném projednání 

návrhu. By  v daném ustanovení výslovné omezení ve vztahu k možnosti dot ených osob podávat 

námitky proti podstatn  upravenému návrhu územního plánu chybí, je t eba toto omezení dovodit 

práv  z toho, že p i opakovaném ve ejném projednání se upravený územní plán projednává pouze v 

rozsahu provedených úprav, a proto námitky mohou dot ené osoby sm ovat pouze do provedených 

úprav návrhu územního plánu. V d sledku toho se logicky omezuje i okruh dot ených osob, nebo  

námitky mohou v této fázi podat již jen ti vlastníci pozemk  a staveb dot ení podstatnými zm nami v 

návrhu územního plánu. Sou asn  je t eba za osoby oprávn né podat námitky považovat i takové 

osoby, které své dot ení budou dovozovat nikoli z podstatných zm n návrhu územního plánu, ale z 

vn jších okolností s územním plánem úzce souvisejících. Takovými okolnostmi m že být nap íklad v 

mezidobí vydané územní rozhodnutí a stavební povolení umís ující a povolující stavbu na pozemku, 

který návrh územního plánu adí do nezastavitelných ploch. 

Opa ný p ístup, tedy p ipušt ní námitek všech vlastník  pozemk  regulovaných územním plánem i ve 

fázi opakovaného ve ejného projednání bez ohledu na to, že jejich pozemky byly dot eny podstatnou 

úpravou územního plánu, by podle názoru soudu znamenal rezignaci na koncentraci ízení, kterou 

stavební zákon z roku 2006 stanoví v § 52 odst. 3. Tato zásada p itom má v ízení o územním plánu 

zcela oprávn n  místo, nebo  jde o ízení, kterému je z d vodu jeho rozsáhlosti zcela nezbytné stanovit 

ur ité asové limity, p i emž nutno dodat, že i p es tyto limity jde velmi asto o ízení asov  velmi 

náro né. 

Jsou-li i p es shora u in né záv ry námitky v popsané situaci podány, nelze k nim podle názoru soudu 

p ihlížet, což je koncept uplatn ný stavebním zákonem jak pro námitky, které jsou podány opožd n  (§ 

52 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006), tak i pro námitky, o kterých bylo rozhodnuto p i vydání 

zásad územního rozvoje (§ 52 odst. 4 citovaného zákona). Na námitky podané neoprávn nou osobou 

p itom není d vodu nahlížet jinak. O takových námitkách se tudíž v cn  nerozhoduje.“ 
Tato námitka m la být uplatn na již v rámci p edešlé fáze projednání, tzn. ve ejného projednání, a 
termínu k tomu ur eném, v tomto p ípad  do 26.3.2014,  a nikoliv nyní, ve fázi opakovaného 
ve ejného projednání upraveného návrhu územního plánu. Vzhledem k tomu je t eba se ídit 
ustanovením §52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno: „K pozd ji uplatn ným stanovisk m, 

p ipomínkám a námitkám se nep ihlíží.“. V souladu s citovaným ustanovením stavebního zákona a 
výše uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2014, j. 50 A 15/2014-50 nemohl 
po izovatel p ihlédnout k námitce pro její opožd nost.  
Skute nost, že námitka nedosahuje právních ú ink , však nebrání tomu, aby se po izovatel se 
zpracovatelem návrhu územního plánu a ur eným zastupitelem nemohli zabývat jejím v cným 
obsahem a prov it tak z vlastního podn tu, zda požadavek v námitce obsažený nenasv d uje lepšímu 
ešení Územního plánu Hlu ína. Z vlastního podn tu se po izovatel s ur eným zastupitelem návrhem 

tohoto podání zabývali a dosp li k tomuto záv ru: 
Dle návrhu územního plánu Hlu ína jsou dot ené pozemky (pozemky parc. . 1706/390, 1706/391, 
1706/384, 1706/383 v k.ú. Hlu ín) za azeny do stabilizované plochy bydlení – hromadné v bytových 
domech (BH), a to v souladu s funk ním využitím ve stávajícím územním plánu v území hromadného 
bydlení (U – BH) a s p ihlédnutím ke svému charakteru využití v této lokalit , kdy uvedené pozemky 
tvo í ve ejný prostor vnitrobloku ur eného k využívání obyvateli sídlišt  a zejména okolních 
p ilehlých bytových dom . 
Požadovaná zm na využití uvedených pozemk  na plochu bydlení – individuální v rodinných domech 
m stské a p ím stské (BI) v etn  zám ru podatele pozemky oplotit by vzhledem k poloze t chto 
pozemk  a jejich blízkosti k p ilehlým obytným dom m a stávající i budoucí organizaci ve ejné 
zelen  dále neumož ovala využívat ve ejný prostor vnitrobloku ob any okolních bytových dom  
v etn  možnosti dalšího umis ování ve ejné zelen  a mobiliá e, to vše ur ené k relaxaci a trávení 
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volného asu obyvatel, umíst ní parkovacích a odstavných ploch i d tských h iš , pískoviš  i 
menších víceú elových h iš  apod.. Prostor tedy funguje jako ve ejné prostranství, které je definováno 
v § 34 zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), v platném zn ní, tzn. ve ejným prostranstvím 
jsou všechna nám stí, ulice, tržišt , chodníky, ve ejná zele , parky a další prostory p ístupné každému 
bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se k ní nep ihlíží. Tzn. 
pozemky parc. . 1706/390, 1706/391, 1706/384, 1706/383 v k.ú. Hlu ín z stanou sou ástí 
stabilizované plochy bydlení – hromadné v bytových domech (BH). 
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Námitka (ozn. pod . 2), 
kterou podal Jan Fürster, Petra Bezru e 725/1, 748 01 Hlu ín (dále jen „podatel“), písemn  dne 
24.9.2015 dopisem ze dne 22.9.2015 (vedeno pod .j. HLUC-40383/2015/ORPaPP/KU) (ozn. ve spise 
jako podání .2), doru eno v ádném termínu pro podání námitek k opakovanému ve ejnému 
projednání: 
 
Text námitky: 
„P i kontrole nového ÚP jsem zjistil, že areál Petra Bezru e 725/2 a 726/1 Hlu ín, parc. . 2096/54, 
2096/29, 2096/27, 2096/30, 2096/97 U-PA. území podnikatelských aktivit (stolárna), je zm n na na 
území BI bydlení individuální. Doufám, že se tak stalo nedopat ením a bude zase jako doposud tento 
areál U-PA územím podnikatelských aktivit v novém ÚP. V roce 2007 jsem tento areál koupil jako U-
PA území podnikatelských aktivit, abych mohl podnikat.“ 
 
 
Letecký snímek lokality:           Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rozhodnutí o námitce: 
K námitce se nep ihlíží. 

Od vodn ní: 
Námitku podatele nelze posoudit jako námitku k upravenému návrhu Územního plánu Hlu ína, 
p edloženou v rámci opakovaného ve ejného projednání, protože p edm tná lokalita nebyla dot ena 
úpravami a zm nami návrhu územního plánu projednávanými p i opakovaném ve ejném projednávání. 
A to s p ihlédnutím na rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2014, j. 50 A 15/2014-50, 
v n mž je mj. uvedeno, že: „Jak plyne z § 53 stavebního zákona z roku 2006, postupuje se p i 
opakovaném ve ejném projednání návrhu a jeho p íprav  obdobn  jako p i ve ejném projednání 
návrhu. By  v daném ustanovení výslovné omezení ve vztahu k možnosti dot ených osob podávat 
námitky proti podstatn  upravenému návrhu územního plánu chybí, je t eba toto omezení dovodit 
práv  z toho, že p i opakovaném ve ejném projednání se upravený územní plán projednává pouze v 
rozsahu provedených úprav, a proto námitky mohou dot ené osoby sm ovat pouze do provedených 
úprav návrhu územního plánu. V d sledku toho se logicky omezuje i okruh dot ených osob, nebo  
námitky mohou v této fázi podat již jen ti vlastníci pozemk  a staveb dot ení podstatnými zm nami v 
návrhu územního plánu. Sou asn  je t eba za osoby oprávn né podat námitky považovat i takové 
osoby, které své dot ení budou dovozovat nikoli z podstatných zm n návrhu územního plánu, ale z 
vn jších okolností s územním plánem úzce souvisejících. Takovými okolnostmi m že být nap íklad v 
mezidobí vydané územní rozhodnutí a stavební povolení umís ující a povolující stavbu na pozemku, 
který návrh územního plánu adí do nezastavitelných ploch. 
Opa ný p ístup, tedy p ipušt ní námitek všech vlastník  pozemk  regulovaných územním plánem i ve 
fázi opakovaného ve ejného projednání bez ohledu na to, že jejich pozemky byly dot eny podstatnou 
úpravou územního plánu, by podle názoru soudu znamenal rezignaci na koncentraci ízení, kterou 
stavební zákon z roku 2006 stanoví v § 52 odst. 3. Tato zásada p itom má v ízení o územním plánu 
zcela oprávn n  místo, nebo  jde o ízení, kterému je z d vodu jeho rozsáhlosti zcela nezbytné stanovit 
ur ité asové limity, p i emž nutno dodat, že i p es tyto limity jde velmi asto o ízení asov  velmi 
náro né. 
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Jsou-li i p es shora u in né záv ry námitky v popsané situaci podány, nelze k nim podle názoru soudu 
p ihlížet, což je koncept uplatn ný stavebním zákonem jak pro námitky, které jsou podány opožd n  (§ 
52 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006), tak i pro námitky, o kterých bylo rozhodnuto p i vydání 
zásad územního rozvoje (§ 52 odst. 4 citovaného zákona). Na námitky podané neoprávn nou osobou 
p itom není d vodu nahlížet jinak. O takových námitkách se tudíž v cn  nerozhoduje.“ 
Tato námitka m la být uplatn na již v rámci p edešlé fáze projednání, tzn. ve ejného projednání, a 
termínu k tomu ur eném, v tomto p ípad  do 26.3.2014,  a nikoliv nyní, ve fázi opakovaného 
ve ejného projednání upraveného návrhu územního plánu. Vzhledem k tomu je t eba se ídit 
ustanovením §52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno: „K pozd ji uplatn ným stanovisk m, 
p ipomínkám a námitkám se nep ihlíží.“. V souladu s citovaným ustanovením stavebního zákona a 
výše uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2014, j. 50 A 15/2014-50 nemohl 
po izovatel p ihlédnout k námitce pro její opožd nost.  
Skute nost, že námitka nedosahuje právních ú ink , však nebrání tomu, aby se po izovatel s 
projektantem (zpracovatelem návrhu územního plánu) a ur eným zastupitelem nemohli zabývat jejím 
v cným obsahem a prov it tak z vlastního podn tu, zda požadavek v námitce obsažený nenasv d uje 
lepšímu ešení Územního plánu Hlu ína. Z vlastního podn tu se po izovatel s ur eným zastupitelem 
návrhem tohoto podání zabývali a došli (var.: dosp li) k tomuto záv ru: 
Dle návrhu územního plánu Hlu ína jsou dot ené pozemky (pozemky parc. . 2096/54, 2096/29, 
2096/27, 2096/30, 2096/97 v k.ú. Hlu ín) za azeny do stabilizované plochy bydlení – individuální 
v rodinných domech m stské a p ím stské (BI), a to v souladu se stávajícím využitím objekt  na výše 
uvedených pozemcích, kdy objekty ( .p. 725 a 726) jsou užívány áste n  pro drobnou nerušící 
výrobu, bydlení, služby a obchod. Práv  tato plocha (BI) jednak navazuje na okolní funk ní využití a 
rovn ž respektuje stávající využití t chto objekt  a umož uje p ípadné rozší ení v rozsahu t chto 
funkcí. 
V rámci námitky je požadováno za azení do plochy podnikatelských aktivit. P i možnosti výb ru 
vhodné plochy s rozdílným zp sobem využití, která by co nejlépe charakterizovala možnost 
podnikání, služby a bydlení, je práv  za azením do plochy BI respektováno stávající využití. Dále tato 
plocha umož uje využití pro stavby a za ízení pro obchod (do 2000 m2 prodejní plochy) a stravování 
lokálního významu, ubytování, zárove  možnost bydlení v RD, byty majitel  a správc , stavby a 
za ízení, které nesnižují kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slu itelné s 
bydlením a slouží zejména obyvatel m v takto vymezené ploše a lze jejich realizaci s ohledem na 
architekturu a organizaci zástavby lokality p ipustit. Zárove  je tak chrán na okolní zástavba p ed 
p ípadnou rušící výrobou. 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. Tzn. pozemky 
parc. . 1706/390, 1706/391, 1706/384, 1706/383 v k.ú. Hlu ín z stanou sou ástí stabilizované plochy 
bydlení – individuální v rodinných domech m stské a p ím stské (BI), a v objektech zde umíst ných 
( .p. 725 a 726) mohou být nadále užívány pro drobnou nerušící výrobu, bydlení, služby a obchod. 
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Námitka (ozn. pod . 3), 
kterou podala Ingeborg Skalková, Malánky 1245/14, 748 01 Hlu ín (dále jen „podatelka“), písemn  
doru ena dne 16.10.2015 dopisem ze dne 15.10.2015 (vedeno pod .j. HLUC-
43601/2015/ORPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání .3), doru eno v ádném termínu pro podání 
námitek k opakovanému ve ejnému projednání: 
 
text námitky: 
„Dot ené pozemky: pozemek p. . 3532 a ást pozemku p. . 3533/1, obec Hlu ín, katastrální území 
Hlu ín a souhrnné vým e cca 966 m2 (dále jako „Pozemky“), viz grafické znázorn ní v p íloze. 
1/ Shrnutí stavu, stávající územní plán Hlu ína a projednávaný návrh územního plánu Hlu ína 
Dle Územního plánu Hlu ína schváleného dne 29.6.2004, ve zn ní pozd jších zm n (dále jako 
„Stávající územní plán“) spadají Pozemky do území urbanizovaného s funk ním využitím U-BIV, tedy 
do území individuálního bydlení vesnického charakteru. Dle navrhovaného a projednávaného 
Územního plánu Hlu ína, vypravovatelem kterého je Urbanistické st edisko Ostrava, s.r.o., datováno 
erven 2015 (dále jako „Navrhovaný územní plán“) jsou Pozemky nov  za azeny mezi pozemky s 

funk ním využitím NZ, tedy mezi zem d lské pozemky. 
Navrhovaný územní plán podstatn  m ní funk ní využití Pozemk  a zasahuje tak p ímo do 
vlastnických práv Vlastníka 
2/ Koncepce Navrhovaného územního plánu  
Navrhovaný územní plán, jak je na n kolika místech v jeho textové ásti výroku i od vodn ní 
zd raz ováno, vychází z koncepce, která „respektuje postavení m sta Hlu ína jako stabilizovaného 
st edn  velkého m stského sídla, které je sou ástí p irozeného spádového obvodu m st Ostrava a 
Opava, s významnými vazbami na m sto Ostravu, s p evažujícími funkcemi obytnou, áste n  
obslužnou, dopravní, rekrea ní a omezen  i výrobní. Na rozvoji m sta i integrovaných obcí se 
áste n  projevují suburbaniza ní tendence Ostravy“. Navrhovaný územní plán dále zd raz uje 

tradici individuální výstavby a vysokou soudružnost obyvatel území jako jedno ze specifik tohoto 
regionu a toto specifikum v celém rozsahu Navrhovaného územního plánu podporuje. Jako jeden z cíl  
si Navrhovaný územní plán vyty il „zachovat strukturu zástavby obce a citliv  ji doplnit p i zachování 
tradi ního vn jšího i vnit ního výrazu sídla“. 
Tendencí Navrhovaného územního plánu je mírné rozši ování zastavitelného území, o emž sv d í 
skute nost, že Navrhovaný územní plán navrhuje nové plochy pro novou výstavbu rodinných dom , a 
to na ploše 24,13 ha. Jako jeden z argument  pro rozši ování ploch pro novou výstavbu rodinných 
dom  uvedených v Navrhovaném územním plánu je možné uvést stanovisko po izovatele, že „p evaha 
nabídky pozemk  na trhu je nezbytná s ohledem na p im ené fungování trhu s pozemky“. 
3/ Možnosti zm ny využití území 
Dle stavebního zákona (ustanovení § 53 odst. 5) má po izovatel územního plánu povinnost jako 
sou ást od vodn ní územního plánu uvést komplexní zd vodn ní navrhovaného ešení. V tomto 
konkrétním p ípad  má po izovatel povinnost zd vodnit a obhájit zm nu funk ního využití Pozemk , 
když m ní funk ní využití Pozemk  z ur ení pro individuální výstavbu na zem d lskou p du. 
Navrhovanou zm nou jsou zcela zásadn  dot ena majetková práva a právní jistota Vlastníka.  
Krajský soud v Hradci Králové se v rámci své judikatury k obdobnému p ípadu vyslovil a uvádí, že „v 
souladu s principem právní jistoty má každý, tedy i navrhovatel, právo znát d vody zm n, jež se ho 
dotýkají. Nejen z tohoto d vodu je nezbytné zásadní funk ní zm ny, které se dotýkají vlastnických práv 
subjekt  v územních plánech od vodnit naprosto p esn , jasn , ur it  a srozumiteln , aby nebylo 
možno mluvit o zneužití práva a svévoli.“ (viz rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 
19.2.2014, .j. 30 A 83/2013 - 33). 
Po izovatel Navrhovaného územního plánu se s uvedenou povinností ádn  od vodnit navrženou 
zm nu nevypo ádal a Vlastník není Navrhovaným územním plánem ani jeho od vodn ním informován 
o d vodech zm n, které se jím vlastn ných Pozemk  dotýkají, ani mu nejsou p edloženy ádné a 
podložené d vody tohoto zásahu do jeho majetkových práv. 
4/ Legitimace Vlastníka k podání námitek  
V souladu s ustanovením § 52 odst. 2 stavebního zákona má vlastník pozemku dot eného návrhem 
ešení právo podat proti návrhu územního plánu námitky. Jelikož je Vlastník výlu ným vlastníkem 
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území individuálního bydlení vesnického charakteru na zem d lské pozemky, je Vlastník Navrhovaným 
územním plánem dot en, a tudíž je aktivn  legitimován k podání námitek.  
5/ Námitky a od vodn ní námitek  
Vlastník nesouhlasí se zm nou funk ního využití Pozemk  a požaduje zachování za azení Pozemk  do 
území s možností výstavby rodinných dom  - v terminologii Navrhovaného územního plánu tedy 
za azení mezi Plochy smíšené obytné - vesnické. 
Navrhovaná zm na za azení Pozemk  mezi zem d lskou p du je v rozporu se samotnou koncepcí 
Navrhovaného územního plánu, když tento deklaruje lokalitu Hlu ín jako suburbaniza ní lokalitu pro 
Ostravu a tenden n  navyšuje zastavitelné území. 
A koli úmyslem této námitky není vyjád it nesouhlas s vymezením dalších zastavitelných ploch v rámci 
Navrhovaného územního plánu, je nutné upozornit na skute nost, že dle ustanovení § 55 odst. 4 
stavebního zákona lze další zastavitelné plochy zm nou územního plánu vymezit pouze na základ  
prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a pot eby vymezení nových 
zastavitelných ploch. Vlastník nesouhlasí s tím, že Pozemky není možné využít k zástavb . Polohu 
Pozemk , jejich napojení na stávající infrastrukturu, poptávku a také skute nost, že Stávajícím 
územním plánem jsou Pozemky k zástavb  ur eny, považuje Vlastník za d kaz toho, že Pozemky je 
možné využít jako zastavitelnou plochu.  
Vlastník je p esv d en, že Pozemky jsou vhodné k zastav ní rodinným domem z t chto d vod : 
• Pozemky jsou umíst ny tak, že navazují bezprost edn  na stávající zástavbu rodinných dom ; 
nedochází k narušení urbanistické ani funk ní koncepce lokality  
• K Pozemk m je zajišt na p íjezdová komunikace; stávající p íjezdová komunikace i navazující 
pozemek jsou ve výlu ném vlastnictví Vlastníka a pro p ípadné rozší ení p íjezdové komunikace 
Vlastník poskytne ást svého pozemku a z ídí související služebnosti tak, aby byly Pozemky 
plnohodnotn  p ístupné a využitelné  
• Napojení Pozemk  na inženýrské sít  je možné  
• Lokalita je žádaná pro rodinnou výstavbu  
• Vlastník má zájem poskytnout Pozemek pro výstavbu rodinného domu, a  již prodejem nebo 
výstavbou v rámci vlastní rodiny  
• O Pozemky je za ú elem výstavby rodinného domu zájem 
Mimo jiné zasahuje navrhovaná zm na citelným zp sobem do práv a právní jistoty Vlastníka. Tento 
od vodn n  vychází z toho, že Pozemky v jeho vlastnictví jsou využitelné pro rodinnou výstavbu, jak je 
Stávající územní plán za le uje. Vlastník v sou asné dob  vyvíjí snahu o prodej Pozemk  za ú elem 
výstavby rodinného domu i o využití Pozemk  pro výstavbu rodinného domu v rámci rodinných 
p íslušník . Zm nou funk ního využití Pozemk  na zem d lskou p du dochází k podstatné zm n  
hodnoty a možnosti využití Pozemk  a Vlastník je tak výrazn  dot en na svých vlastnických právech, 
což považuje za stav v rozporu s ochranou vlastnictví dle § 11 Listiny základních práv a svobod.  
Jak bylo uvedeno výše v bod  3/ Po izovatel Navrhovaného územního plánu ádn  neod vodnil 
navrženou zm nu a Vlastník není Navrhovaným územním plánem informován o d vodech zm n, které 
se jím vlastn ných Pozemk  dotýkají, ani mu nejsou p edloženy ádné a podložené d vody tohoto 
zásahu do jeho majetkových práv.  
6/ Návrh  
Vlastník nesouhlasí se zm nou funk ního využití Pozemk  a požaduje zachování za azení Pozemk  do 
území s možností výstavby rodinných dom  - v terminologii Navrhovaného územního plánu tedy 
za azení mezi Plochy smíšené obytné - vesnické.“ 
P íloha – grafické znázorn ní pozemk : 
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Podatelka následn  písemn  dne 18.12.2015 dopisem ze dne 11.12.2015 (vedeno pod .j. HLUC-
52181/2015/ORPaPP/KU) zaslala podání (ozn. ve spise jako . 3 dopln ní) pod názvem „Dopln ní 
k námitkám proti návrhu územního plánu Hlu ína“. Toto podání bylo vyhodnoceno jako námitka, 
ovšem vzhledem k tomu, že bylo uplatn no po termínu možném pro podání p ipomínek a námitek 
(tzn. po 27.10.2015), po izovatel postupoval v souladu ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona, kde je 
uvedeno: „K pozd ji uplatn ným stanovisk m, p ipomínkám a námitkám se nep ihlíží.“, a k námitce 
pro její opožd nost nep ihlédl. Skute nost, že námitka, resp. v tomto p ípad  dopln ní námitky 
nedosahuje právních ú ink , však nebrání tomu, aby se po izovatel s projektantem a ur eným 
zastupitelem nemohli zabývat jeho v cným obsahem a prov it tak z vlastního podn tu, zda požadavek 
v n m obsažený nenasv d uje lepšímu ešení Územního plánu Hlu ína. Z vlastního podn tu se 
po izovatel se zpracovatelem návrhem tohoto podání zabývali a dosp li k záv ru, který je sou ástí níže 
uvedeného od vodn ní námitky. 
Text dopln ní k námitkám proti návrhu územního plánu Hlu ína: 
„V rámci projednávání Územního plánu Hlu ína, vypracovatelem kterého je Urbanistické st edisko 
Ostrava, s.r.o., datováno erven 2015 (dále jako „Navrhovaný územní plán“), jsem podávala námitky, 
p i emž jejich d vodem a obsahem byl nesouhlas se zm nou funk ního využití pozemk  v mém 
vlastnictví. Dle Územního plánu Hlu ína schváleného dne 29.6.2004, ve zn ní pozd jších zm n (dále 
jako „Stávající územní plán“) spadají Pozemky do území urbanizovaného s funk ním využitím U-BIV, 
tedy do území individuálního bydlení vesnického charakteru. Dle Navrhovaného územního plánu jsou 
Pozemky nov  za azeny mezi pozemky s funk ním využitím NZ, tedy mezi zem d lské pozemky. 
Následn  jsem byla informována o tom, že jedním z d vod  pro navrženou zm nu funk ního využití 
pozemk  je skute nost, že k Pozemk m není v tuto chvíli zajišt na vyhovující p íjezdová komunikace, 
resp., že stávající p íjezdová komunikace nemá dostate nou ší ku požadovanou právními p edpisy.  
Již ve svých námitkách jsem uvád la, že stávající p íjezdová komunikace k Pozemk m i navazující 
pozemek jsou v mém výlu ném vlastnictví a pro p ípadné rozší ení p íjezdové komunikace poskytnu 
ást svého pozemku a z ídím související služebnosti tak, aby byly Pozemky plnohodnotn  p ístupné a 

využitelné.  
V této souvislosti bych ráda doplnila své námitky o grafické znázorn ní možného budoucího ešení 
rozší ení p íjezdové komunikace tak, aby tato vyhovovala podmínkám vyhlášky . 501/2006 Sb. o 
obecných požadavcích na využívání území. 
Pro úplnost uvádím, že nesouhlasím se zm nou funk ního využití Pozemk  a požaduji zachování 
za azení Pozemk  do území s možností výstavby rodinných dom  - v terminologii Navrhovaného 
územního plánu tedy za azení mezi Plochy smíšené obytné - vesnické.“ 
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Letecký snímek lokality:  Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka (doru ena dne 16.10.2015 dopisem ze dne 15.10.2015) se zamítá.  
K dopln ní k námitce (doru eno dne 18.12.2015 dopisem ze dne 11.12.2015) se nep ihlíží.  
 

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. Dot ené pozemky (pozemek parc. . 
3532 a ást pozemku p. . 3533/1 v k.ú. Hlu ín) byly 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 spolu 
s dalšími okolními parcelami za azeny do území individuálního bydlení vesnického charakteru (U – 
BIV) s možností mj. výstavby rodinných dom . 
V navrhovaném územním plánu Hlu ína (ve fázi spole ného projednání) byly tedy v souladu se 
stávajícím územním plánem uvedené pozemky spolu s dalšími sousedními pozemky za azeny do 
plochy pro možnou výstavbu RD, tzn. návrhové plochy SV – smíšené obytné vesnické jako sou ást 
lokality Z 1.72. 
V návrhu nového územního plánu bylo již ve fázi spole ného projednání dle § 50 stavebního zákona 
na základ  projednání s orgánem ochrany p írody 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 došlo k úpravám a 
p ehodnocení rozsahu vymezovaných zastavitelných ploch. 
Projednávaný nový územní plán nelze brát jako zm nu stávajícího územního plánu v tom smyslu, že k 
již vymezeným plochám budou pouze p idány nové požadavky a tyto 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 by sice svým tvarem a umíst ním mohla dopl ovat stávající urbanistickou 
koncepci a navazovat na okolní smíšenou obytnou zástavbu, ovšem v rámci vyhodnocení ve ejného 
projednání a na základ  podaných námitek bylo dále 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). D vodem této úpravy je zjišt ní, že k pozemk m plochy Z 1.72 není oproti stavu z p edešlých 
let v sou asné dob  možné p es stávající zastav né plochy vzhledem k r zným stavebním aktivitám na 
t chto pozemcích z ídit dostate ný dopravní p ístup do navrhované lokality Z 1.72 a zárove  napojit 
celou lokalitu (Z 1.72) na stávající inženýrské sít .  
Pozemky podatelky je možno dopravn  zp ístupnit áste n  zpevn nou komunikací o ší ce cca 3,4m 
(délky cca 42m) a nezpevn nou cestou o ší ce cca 2,1m (délky cca 30m), což však neodpovídá ust. § 
20 odst. 4 vyhlášky . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném zn ní, 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 
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dopravn  napojen na kapacitn  vyhovující ve ejn  p ístupnou pozemní komunikaci.“ a rovn ž ust. § 
20 odst. 7 vyhlášky . 501/2006 Sb., podle n hož: „Ke každé stavb  rodinného domu nebo stavb  pro 
rodinnou rekreaci nebo souvislé skupin  t chto staveb musí vést zpevn ná pozemní komunikace  
široká nejmén  2,5 m a kon ící nejdále 50 m od stavby.“ Komunikace vedoucí k pozemk m podatelky 
tudíž neodpovídá stanoveným parametr m (jak ší kou, tak délkou, která iní celkem cca 72 m), nelze 
tedy zajistit technickou údržbu pozemk , svoz komunálního odpadu, nebo p ístup nap . v p ípad  
požáru i pot eby p íjezdu vozidel záchranné služby. I kdyby dle dopl ující informace podatelky ze 
dne 18.12.2015 písemn  dopisem ze dne 11.12.2015 (vedeno pod .j. HLUC-
52181/2015/ORPaPP/KU) pod názvem „Dopln ní k námitkám proti návrhu územního plánu Hlu ína“ 
došlo k rozší ení užší ásti p ístupu (z 2,1m na 3,4m) pro p ípadné dopravní napojení dot ených 
pozemk , stále by úprava neodpovídala výše citovanému ust.  § 20 odst. 7 vyhlášky . 501/2006 Sb., a 
to z d vodu délky p íjezdové komunikace (cca 72 m). Rovn ž by i p es navrhovanou ší kovou úpravu 
nebylo možné dopravn  napojit zbylé pozemky v rozsahu celé lokality Z 1.72, nebo  návrh 
dopravního ešení neodpovídá ust. § 22 odst. 2 vyhlášky .501/2006 Sb., ve kterém je uvedeno: 
„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.“ Do lokality (Z 
1.72) sice existuje více dopravních vstup , ale rozm rov  (ší ka a délka vstup ) je v p ípad  všech 
t chto vstup  situace stejná a nevyhovující výše citovaným ustanovením vyhlášky . 501/2006 Sb. 
Dle podatelky není dostate n  zd vodn na zm na funk ního využití dot ených pozemk . K tomuto je 
nutno uvést, že p edm tné zd vodn ní je sou ástí návrhu rozhodnutí o námitkách k návrhu územního 
plánu projednávanému na ve ejném projednání, které podali ob ané Hlu ína (Tomáš Paschek, 
Malánky 676/6, 748 01 Hlu ín pod ozn. . 28, Josef Stacha, Anna Stachová, Malánky 1634/14, 748 01 
Hlu ín pod ozn. . 29, a Gabriela Teichmannová, Malánky 1630/10, 74801 Hlu ín pod ozn. . 34), a 
které bylo spolu s návrhem vyhodnocení p ipomínek a vyhodnocením p ipomínek podaných ke 
spole nému projednání doru eno v souladu s § 53 stavebního zákona dot eným orgán m a krajskému 
ú adu k možnosti uplatn ní stanoviska). Následn  vzhledem k tomu, že na základ  výsledk  ve ejného 
projednání bylo nutné provést podstatnou úpravu návrhu územního plánu, byl takto upravený návrh 
územního plánu a dopln né vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj území v rozsahu úprav opakovan  
ve ejn  projednán. Po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem následn  vyhodnotil výsledky 
opakovaného ve ejného projednání, zpracoval s ohledem na ve ejné zájmy návrh rozhodnutí o 
námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu úprav územního plánu. Po 
projednání s dot enými orgány a krajským ú adem je Zastupitelstvu m sta p edložen návrh na vydání 
územního plánu spolu s od vodn ním, jehož sou ástí je i rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní. 
Po vydání územního plánu je rozhodnutí o námitkách publikováno – vydáváno sou asn  s vydáním 
územního plánu jako opat ení obecné povahy, a to jako sou ást jeho od vodn ní. 
Podatelka ve více ástech námitky uvádí, že navrhovaný územní plán, který podstatn  m ní funk ní 
využití pozemk , zasahuje p ímo do jejích vlastnických práv i, že navrhovanou zm nou jsou zcela 
zásadn  dot ena její majetková práva a její právní jistota, což považuje za stav v rozporu s ochranou 
vlastnictví dle § 11 Listiny základních práv a svobod. Zde je nutné p ipomenout rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) ze dne 21. 7. 2009, . j. 1 Ao 1/2009-120, . 1910/2009 
Sb. NSS. Podle NSS je podmínkou zákonnosti územního plánu mimo jiné i to, že veškerá omezení 
vlastnických (jiných v cných práv z n ho vyplývajících) mají ústavn  legitimní a o zákonné cíle 
op ené d vody a jsou in na 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, což p edstavuje 
zásadu subsidiarity a minimalizace zásahu. Za p edpokladu dodržení uvedené zásady m že územním 
plánem 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 ten je povinen strp t je bez náhrady. V odst. 47 citovaného usnesení 
pak Nejvyšší správní soud dále dovodil, že „územní plán reguluje možné zp soby využití ur itého 
území. V tomto smyslu p edstavuje významný, by  ve své podstat  spíše nep ímý zásah do vlastnického 
práva t ch, jejichž nemovitosti tomuto nástroji právní regulace podléhají, nebo  doty ní vlastníci 
mohou své vlastnické právo vykonávat pouze v mezích p ípustných podle územního plánu. Znamená to 
p edevším, že jsou omezeni v tom, co se svým pozemkem i stavbou do budoucna mohou init, na 
p ípustné varianty využití jejich nemovitostí, jež vyplývají z územního plánu. V tomto smyslu m že 
územní plán p edstavovat zásadní omezení ústavn  zaru eného práva vlastnit majetek, jež je jedním ze 
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základních pilí , na nichž již po staletí stojí západní civilizace a její svobodný rozvoj. Zásahy do 
vlastnického práva 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 rozsudku ze dne 28.3.2008, . j. 2 Ao 1/2008-51, Nejvyššího správního soudu se pak 
uvádí, že „Nejvyšší správní soud si je pochopiteln  v dom skute nosti, že právo vlastnit majetek je 
právem ústavn  zaru eným (viz l. 11 Listiny), p i emž z podstaty tohoto práva (vyjád eného tzv. 
„vlastnickou triádou“ - právo p edm t vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat 
s ním - § 123 ob anského zákoníku) v sob  nepochybn  implicite zahrnuje i právo vlastníka p edm t 
vlastnictví zhodnocovat. Tento atribut vlastnického práva však nelze vykládat tak, že by se vlastník 
takového zhodnocení mohl domáhat na jiných osobách, v etn  ve ejné moci. Jestliže tedy v 
projednávané v ci navrhovatel jako vlastník parcely … zcela logicky poukazuje na skute nost, že v 
p ípad , kdy by tato parcela byla zahrnuta jako zastav né území, došlo by tím k jejímu zhodnocení, 
neznamená to, že by se takového zhodnocení mohl jakkoli domáhat.“. 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. Tzn. pozemek 
parc. . 3532 a ást pozemku p. . 3533/1 v k.ú. Hlu ín z stanou sou ástí plochy zem d lských 
pozemk  (NZ). 
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Námitka (ozn. pod . 4), 
kterou podal Roman Holub, Jerevanská 1065/5, 100 00 Praha (dále jen „podatel“), písemn  dne 
19.10.2015 dopisem ze dne 19.10.2015 (vedeno pod .j. HLUC-43741/2015/ORPaPP/KU) (ozn. ve 
spise jako podání .4), doru eno v ádném termínu pro podání námitek k opakovanému ve ejnému 
projednání: 
 

Text námitky: 
„Na ú ední desce M stského ú adu Hlu ín bylo dne 16.9.2015 vyv šeno Oznámení sp.zn. 
54097/2011/OÚPaPP/KU, .j. HLUC/39066/2015/OÚPaPP/Ku ze dne 15.9.2015 (dále i jen 
Oznámení) o opakovaném ve ejném projednání návrhu Územního plánu Hlu ína. 
M stský ú ad Hlu ín, odbor výstavby, odd lení rozvoje, plánování a památkové pé e, jako p íslušný 
ú ad územního plánování, na základ  zadání územního plánu po ídil zpracování návrhu územního 
plánu Hlu ína a projednal ho s dot enými orgány, krajským ú adem a p íslušnými obcemi. 
Na základ  uplatn ných námitek, p ipomínek a stanovisek dot ených orgán  podaných v rámci 
ve ejného projednání došlo k podstatné úprav  návrhu Územního plánu Hlu ína. Protože došlo k 
podstatné úprav  návrhu územního plánu, po izovatel oznámil termín opakovaného ve ejného 
projednání návrhu Územního plánu Hlu ína a to na den 20.10.2015 v 16:00 hodin. 
Po izovatel v Oznámení sou asn  upozor uje, že nejpozd ji do sedmi dn  ode dne ve ejného 
projednání m že každý uplatnit k upravovaným ástem návrhu územního plánu své p ipomínky, 
vlastníci pozemk  a staveb dot ených návrhem ešení v rozsahu úprav, oprávn ný investor a zástupce 
ve ejnosti mohou podat námitky. V p ipomínkách i námitkách musí uvést od vodn ní, údaje podle 
katastru nemovitostí dokládající práva a vymezit území dot ené námitkou nebo p ipomínkou. K 
pozd ji uplatn ným stanovisk m, p ipomínkám a námitkám se nep ihlíží. 
S ohledem na shora uvedené uvádím následující: 
Údaje podle katastru dokládající dot ená práva: 
• pozemek par. . 1706/353 - zahrada, o zapsané vým e 454 m2, 
• pozemek par. . 1706/354 - ostatní plocha, zele , o zapsané vým e 224 m2 
vše vlastníkovi výše uvedenému zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním ú adem pro 
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracovišt  Opava, na LV 6118, m sto Hlu ín, katastrální území 
Hlu ín (graficky znázorn ny v p íloze . 1 a 
Území dot ené námitkou je vyobrazeno v p íloze . 3, ve které jsou zobrazeny mimo jiné výše 
specifikované pozemky par. . 1706/353 a 1706/354, v etn  sousedních pozemk . 
námitka: nesouhlasím se za azením pozemk  par. . 1706/353 a 1706/354 (blíže specifikovány výše) 

mezi plochy s rozdílným zp sobem využití - plochy zastav né (v etn  ploch p estaveb) a plochy 

zastavitelné, plochy bydlení, bydlení - hromadné v bytových domech. 
Návrhem územního plánu Hlu ína jsou mé dva pozemky jak jsou popsány výše nov  za azeny mezi 
plochy s rozdílným zp sobem využití, konkrétn  plochy s ozna ením plochy zastav né (v etn  ploch 
p estaveb) a plochy zastavitelné, plochy bydlení, bydlení - hromadné v bytových domech (zkratka BH). 
V grafické ásti návrhu Územního plánu Hlu ína je tento typ plochy ozna en ervenou barvou v etn  
ozna ení zkratkou „BH". 
Nesouhlasím se za azením mých dvou pozemk  mezi plochy s tímto zp sobem využití. 
Oba pozemky jsou historicky sou ástí starší bytové zástavby v Hlu ín , konkrétn  se nachází na 
sídlišti OKD podél ulice s. Armády a zde tvo í „zadní ást" domu s .p. 806 umíst ným na pozemku 
par. . 1706/28. Z druhé strany t chto pozemk  navazuje práv  ulice s.Armády, od které jsou oba 
pozemky odd leny stromovou zelení tvo ící p irozenou neprostupnou bariéru mezi ulicí s.Armády a 
t mito pozemky. 
Z druhé strany domu s .p. 806 se nachází ulice Jarní. 
Stejnou povahu i charakter mají i okolní domy s byty a pozemky k nim p i len né i související. Tedy 
jedná se o starší bytovou výstavbu OKD tvo enou bezvýjime n  domy o 2 NP, když na každý d m s 
.p. (vchod) p ipadají ty i byty. Na zadní stranu t chto dom  vždy navazují plochy zelen , které jsou 

jejich majiteli i nájemníky byt  v domech užívány r zn  (nap . jako zahrady, posezení apod.). 
Fakticky tyto pozemky slouží výlu n  práv  uživatel m byt  v t chto bytových domech, u kterých se 
tyto pozemky nachází, a to jako jakási klidová zóna sloužící jejich odpo inku. Takový je sou asný 
faktický stav, který se u této starší bytové zástavby (sídlišt  OKD) vyvíjel po delší dobu. 
Úpln  stejnou povahu mají i mé dva výše uvedené pozemky, které p ináleží k domu s .p.806 na ulici 
Jarní. 
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Ve stávajícím územním plánu Hlu ína jsou oba pozemky v etn  domu .p. 806 a okolní starší bytovou 
zástavbou za azeny mezi plochy s názvem „území hromadného bydlení" (zkratka U-BH). Je pravdou, 
že sou asné ozna ení „území hromadného bydlení" je tém  totožné s navrhovaným ozna ením t chto 
ploch v návrhu územního plánu Hlu ína, tedy „bydlení - hromadné v bytových domech" (zkratka BH). 
Je nutné si však uv domit, že jak sou asný územní plán Hlu ína tak i návrh územního plánu nyní 
projednávaný zahrnují do ploch se stávajícím ozna ením U-BH (navrhované ozna ení BH) dva 
rozdílné typy bytové zástavby. Jedna je tvo ena práv  tou starší bytovou zástavbou tvo ící tzv. sídlišt  
OKD (jak je výše popsáno) a ta druhá je tvo ena nov jší bytovou zástavbou nap . na ulici Severní. 
Zásadní odlišnost spo ívá p edevším v po tu nadzemních podlaží zde umíst ných dom , konkrétn  
nové bytové domy mají ty i NP. Bytové domy staré zástavby, v etn  té na ulici Jarní mají 
bezvýjime n  dv  NP. Další odlišnost s tím související vyplývá i z charakteru pozemk , které souvisí se 
starší bytovou zástavbou na sídlišti OKD na ulici Jarní, nebo  pozemky, které p ináleží ke zde 
umíst ným bytovým dom m tvo í jejich p irozenou sou ást a jsou užívány tém  výhradn  majiteli i 
nájemníky zde umíst ných byt  jako jejich klidová zóna. Ostatní obyvatelé Hlu ína tyto pozemky v 
podstat  v bec neužívají. Pozemky, které souvisí s nov jší zástavbou nap . práv  na ulici Severní mají 
povahu park  i par ík , nachází se zde lavi ky i jiný m stský mobiliá  a z této své povahy jsou 
užívány širokou ve ejností a nikoliv pouze jen obyvateli zde umíst ných bytových dom . 
Práv  rozdílný po et nadzemních podlaží (starší zástavba x nové bytové domy) a z toho vyplývající 
po et obyvatel v t chto domech žijících (viz výše), faktický rozdílný zp sob využití pozemk  
souvisejících, jak je výše popsán, mne vede k podání této námitky. 
Svou povahou se celá starší zástavba v etn  mých dvou pozemk  resp. všech pozemk  funk n  
souvisejících s touto starší zástavbou blíží zp sobu využití ploch s názvem dle sou asného územního 
plánu Hlu ína „území individuálního bydlení m stského charakteru (U-BIM) a ozna ením dle návrhu 
Územního plánu Hlu ína „Bydlení - individuální v rodinných domech m stské a p ím stské" (zkratka 
BI). 
Zp sob využití jak je vymezen ve stávajícím územním plánu a i navrhovaném územním plánu Hlu ína, 
a to jak využití hlavní a p ípustné, tak i využití nep ípustné, dovoluje mnou výše popsanou zm nu v 
za azení obou pozemk  p ípadn  celé starší zástavby na ulici Jarní práv  do ploch s názvem „Bydlení 
-individuální v rodinných domech m stské a p ím stské" (BI). 
Mám za to, že jako vhodn jší, a to s ohledem na mnou popsaný rozdíl v obou typech bytové zástavby, 
popsaný rozdíl ve zp sobu užití pozemk  souvisejících se starší a novou bytovou zástavbou, se jeví 
za azení obou mých pozemk  v návrhu územního plánu Hlu ína do ploch s názvem (a tím souvisejícím 
zp sobem využití): Plochy bydlení, individuální v rodinných domech, m stské a p ím stské. 
Nad rámec mnou podané námitky, nechávám na po izovateli a p edevším orgánu, který o mé námitce 
bude rozhodovat, pouze na zvážení, zda stejným zp sobem nenaloží s celou starší bytovou zástavbou 
tvo ící sídlišt  OKD na ulici Jarní a p ípadn  i na jiných místech Hlu ína, nebo  se jedná skute n  o 
území, která mají fakticky jiný charakter oproti klasické sídlištní zástavb  v nových bytových domech 
panelákového typu. Rozdílnému faktickému využití a povaze by m l odpovídat i územní plán Hlu ína. 
Mám za to, že územní plán netvo í pouze základ plánu územního rozvoje m sta, ale v obecné rovin  by 
m l odpovídat sou asnému faktickému stavu na území m sta a m l by respektovat i podmínky panující 
v konkrétních ástech m sta Hlu ín. Nem l by vytvá et právní stav, který není totožný se stavem 
faktickým. 
Uvedené není pouze v mém vlastním zájmu, jako vlastníka výše popsaných dot ených pozemk  
dot ených navrhovanou zm nou územního plánu, ale je v zájmu i t ch obyvatel Hlu ína, kte í bydlí 
práv  v té starší zástavb . Sou asn , mnou navrhovanou zm nou nedojde k ohrožení zájm  popsaných 
v územním plánu Hlu ína, nedojde k omezení dopravní obslužnosti, nebudou omezeny i ohroženy 
oprávn né zájmy a práva vlastník  nemovitostí v dot ených územích apod..“ 
Letecký snímek lokality:           Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 
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Rozhodnutí o námitce: 
K námitce se nep ihlíží. 

Od vodn ní: 
Námitku podatele nelze posoudit jako námitku k upravenému návrhu Územního plánu Hlu ína, 
p edloženou v rámci opakovaného ve ejného projednání, protože p edm tná lokalita nebyla dot ena 
úpravami a zm nami návrhu územního plánu projednávanými p i opakovaném ve ejném projednávání. 
A to s p ihlédnutím na rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2014, j. 50 A 15/2014-50, 
v n mž je mj. uvedeno, že: „Jak plyne z § 53 stavebního zákona z roku 2006, postupuje se p i 
opakovaném ve ejném projednání návrhu a jeho p íprav  obdobn  jako p i ve ejném projednání 
návrhu. By  v daném ustanovení výslovné omezení ve vztahu k možnosti dot ených osob podávat 
námitky proti podstatn  upravenému návrhu územního plánu chybí, je t eba toto omezení dovodit 
práv  z toho, že p i opakovaném ve ejném projednání se upravený územní plán projednává pouze v 
rozsahu provedených úprav, a proto námitky mohou dot ené osoby sm ovat pouze do provedených 
úprav návrhu územního plánu. V d sledku toho se logicky omezuje i okruh dot ených osob, nebo  
námitky mohou v této fázi podat již jen ti vlastníci pozemk  a staveb dot ení podstatnými zm nami v 
návrhu územního plánu. Sou asn  je t eba za osoby oprávn né podat námitky považovat i takové 
osoby, které své dot ení budou dovozovat nikoli z podstatných zm n návrhu územního plánu, ale z 
vn jších okolností s územním plánem úzce souvisejících. Takovými okolnostmi m že být nap íklad v 
mezidobí vydané územní rozhodnutí a stavební povolení umís ující a povolující stavbu na pozemku, 
který návrh územního plánu adí do nezastavitelných ploch. 
Opa ný p ístup, tedy p ipušt ní námitek všech vlastník  pozemk  regulovaných územním plánem i ve 
fázi opakovaného ve ejného projednání bez ohledu na to, že jejich pozemky byly dot eny podstatnou 
úpravou územního plánu, by podle názoru soudu znamenal rezignaci na koncentraci ízení, kterou 
stavební zákon z roku 2006 stanoví v § 52 odst. 3. Tato zásada p itom má v ízení o územním plánu 
zcela oprávn n  místo, nebo  jde o ízení, kterému je z d vodu jeho rozsáhlosti zcela nezbytné stanovit 
ur ité asové limity, p i emž nutno dodat, že i p es tyto limity jde velmi asto o ízení asov  velmi 
náro né. 
Jsou-li i p es shora u in né záv ry námitky v popsané situaci podány, nelze k nim podle názoru soudu 
p ihlížet, což je koncept uplatn ný stavebním zákonem jak pro námitky, které jsou podány opožd n  (§ 
52 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006), tak i pro námitky, o kterých bylo rozhodnuto p i vydání 
zásad územního rozvoje (§ 52 odst. 4 citovaného zákona). Na námitky podané neoprávn nou osobou 
p itom není d vodu nahlížet jinak. O takových námitkách se tudíž v cn  nerozhoduje.“ 
Tato námitka m la být uplatn na již v rámci p edešlé fáze projednání, tzn. ve ejného projednání, a 
termínu k tomu ur eném, v tomto p ípad  do 26.3.2014,  a nikoliv nyní, ve fázi opakovaného 
ve ejného projednání upraveného návrhu územního plánu. Vzhledem k tomu je t eba se ídit 
ustanovením §52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno: „K pozd ji uplatn ným stanovisk m, 
p ipomínkám a námitkám se nep ihlíží.“. V souladu s citovaným ustanovením stavebního zákona a 
výše uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2014, j. 50 A 15/2014-50 nemohl 
po izovatel p ihlédnout k námitce pro její opožd nost.  
Skute nost, že námitka nedosahuje právních ú ink , však nebrání tomu, aby se po izovatel se 
zpracovatelem návrhu územního plánu a ur eným zastupitelem nemohli zabývat jejím v cným 
obsahem a prov it tak z vlastního podn tu, zda požadavek v námitce obsažený nenasv d uje lepšímu 
ešení Územního plánu Hlu ína. Z vlastního podn tu se po izovatel s ur eným zastupitelem návrhem 

tohoto podání zabývali a dosp li k tomuto záv ru: 
Dle návrhu územního plánu Hlu ína jsou dot ené pozemky (pozemky parc. . 1706/353 a 1706/354 
v k.ú. Hlu ín) za azeny do stabilizované plochy bydlení – hromadné v bytových domech (BH), a to 
v souladu s funk ním využitím ve stávajícím územním plánu v území hromadného bydlení (U – BH) a 
s p ihlédnutím ke svému charakteru využití v této lokalit , kdy uvedené pozemky tvo í ve ejný prostor  
ur ený k využívání obyvateli sídlišt  a zejména okolních p ilehlých bytových dom . 
Požadovaná zm na využití uvedených pozemk  na plochu bydlení – individuální v rodinných domech 
m stské a p ím stské (BI) v etn  zám ru podatele pozemky oplotit by vzhledem k poloze t chto 
pozemk  a jejich blízkosti k p ilehlým obytným dom m a stávající i budoucí organizaci ve ejné 
zelen  dále neumož ovala využívat ve ejný prostor ob any okolních bytových dom  v etn  možnosti 
dalšího umis ování ve ejné zelen  a mobiliá e ur eného k relaxaci a trávení volného asu obyvatel, 
umíst ní parkovacích a odstavných ploch i d tských h iš , pískoviš  i menších víceú elových h iš  
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apod. Prostor tedy funguje jako ve ejné prostranství, které je definováno v § 34 zákona . 128/2000 
Sb., o obcích (obecní z ízení), v platném zn ní, tzn. ve ejným prostranstvím jsou všechna nám stí, 
ulice, tržišt , chodníky, ve ejná zele , parky a další prostory p ístupné každému bez omezení, tedy 
sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 
Podatel uvádí, zda by stejným zp sobem nemohla být zm n no využití (z plochy U-BH a plochu BI) i 
u další ásti lokality OKD, a to u starší bytové zástavby na ulici Jarní a p ípadn  i na jiných místech 
Hlu ína vzhledem k odlišnému charakteru oproti klasické sídlištní zástavb  v nových bytových 
domech panelákového typu. Dále pak uvádí, že územní plán by m l odpovídat sou asnému 
faktickému stavu území m sta.  
Dle ústn  padané informace podatele je zám rem v budoucnu oplotit dot ené pozemky a odvolává se 
na stávající situaci na vedlejších pozemk  v lokalit  ul. Jarní, kdy mnohé z nich již oploceny jsou.  
K tomuto je t eba podotknout, že v navrhovaném územním plánu se p i vymezování jednotlivých 
ploch vychází jednak ze stávajícího zp sobu využití, ale rovn ž požadovaného zp sobu využití. P i 
tomto postupu je pot eba vycházet i ze skute ného stavu a situace v území.  
Územním plánem však nelze ešit situaci, kdy se zde m žou nacházet stavby, které byly realizovány 
v nedávné minulosti a bez pat i ného povolení, tudíž v rozporu s platným územním plánem, a tyto 
stavby legalizovat, i stavby realizované v dob  (nap . p ed 30 – 40 léty), kdy nebyla územním plánem 
i tehdy platnou legislativou omezena regulace zástavby nap . oplocení v okolních ástech sídlišt  

OKD, které jsou dle platného územního plánu za azeny do území hromadného bydlení (U – BH) i do 
území park  a ve ejné zelen  (U-VZ), a v návrhu územního plánu do stabilizované plochy bydlení – 
hromadné v bytových domech (BH). Ve všech p ípadech je mj. i oplocování pozemk  nep ípustné. 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. Tzn. pozemky 
parc. . 1706/353 a 1706/354 v k.ú. Hlu ín z stanou sou ástí stabilizované plochy bydlení – hromadné 
v bytových domech (BH). 
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Námitka (ozn. pod . 5), 
kterou podala QINN INVEST s.r.o. se sídlem Chomutov, Mánesova 4757, I O 60281359, 
zastoupena Ing, Václavem Cichým, J. Matuška 16/16, 700 30 Ostrava (dále jen „podatel“), 
písemn  dne 20.10.2015 (vedeno pod .j. HLUC-44046/2015/ORPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání 
.5), doru eno v ádném termínu pro podání námitek k opakovanému ve ejnému projednání: 

 
Text námitky: 
„Spole nost QINN INVEST, s.r.o. sídlem Mánesova 4757, 430 01 Chomutov jako vlastník pozemk  
parc. . 1590/147 a 1590/148 zastoupená Ing. Václavem Cichým na základ  plné moci tímto podává 
námitky proti územnímu plánu. 
V roce 2008 spole nost QINN INVEST, s.r.o. iniciovala zm nu územního plánu . 7 m sta Hlu ína v 
lokalit  Jesenice a to vždy se souhlasem vedení m sta a postupn  i dvou zastupitelstev. Chybným 
výkonem samosprávy a pracovník  m sta byla tato zm na n kolikrát zrušena a to naposledy v roce 
2012. 
V pr b hu projednávání zm ny . 7 územního plánu spole nost QINN INVEST, s.r.o. m stu Hlu ín 
dala nabídku n kolika investi ních akcí ve prosp ch m sta a to od vybudování d tského h išt  za cca 
1.000.000 K  až po poslední nabídku z roku 2011 v celkovém finan ním nákladu cca 40.000.000 K  
kdy bylo nabídnuto: 
- vybudování dopravního napojení obchodního centra realizací okružní ty ramenné k ižovatky o 
pr m ru 40 m, kdy bude pln  akceptováno dopravní ešení dle platného ÚP m sta Hlu ína (p eložka 
komunikace II/ 469)  
- vybudování ásti p eložky komunikace II/469 v délce cca 300 m v etn  oboustranných odbo ovacích 
pruh  sm rem k hlu ínské št rkovn  a od št rkovny 
- vybudování ásti p eložky komunikace II/469 v délce cca 100 m, tj. na hranici pozemku parc. . 
1607/2 v k.ú. Hlu ín ve vlastnictví Pozemkového fondu R, o jehož bezúplatný p evod M sto Hlu ín 
požádá po zm n  územního plánu v lokalit  Jelenice sm r OKD (poz. parc. . 1608/51 v k.ú. Hlu ín) 
- vybudování autobusové zastávky na silnici I/56 v obou sm rech a p echodu pro chodce 
- investor se dále zavázal akceptovat p ípadné požadavky M sta Hlu ína na dimenzi inženýrských sítí 
v této lokalit  tak, aby mohlo být celé území dále rozvíjeno i p es území vlastn né investorem. 
Spole nost QINN INVEST, s.r.o. je i nadále p esv d ena o vhodnosti umíst ní obchodního centra do 
této lokality a vzhledem k výhodné investi ní nabídce pro pot eby m sta, kdy dobudováním obchvatu 
m sta od Ostravy kolem št rkovny bude vy ešen neuralgický dopravní bod na silnici I/56 – k ižovatka 
sm r sídlišt  OKD sm rem na Darkovi ky, se i nadále domnívá, že realizace investi ního zám ru bude 
výhodná pro ob  zainteresované strany. 
Z tohoto d vodu spole nost QINN INVEST, s.r.o. tímto podává námitku proti územnímu plánu jak výše 
uvedeno a navrhuje, aby lokalita Jesenice uvedená v návrhu územního plánu jako: 
Rezerva R14 s využitím VD plochy výroby a skladováni - drobná výroba a výrobní služby, prov eni 

možnosti realizace ve ejné dopravní a technické infrastruktury a pot ebnosti a ú elnosti vymezeni 

nových zastavitelných ploch pro drobnou výrobu a výrobní služby 
byla upravena na území 
PLOCHY OB ANSKÉHO VYBAVENÍ- KOMER NÍ ZA ÍZENÍ- OK 
Využití hlavní: 
- komer ní za ízení velkého plošného rozsahu. 
Využití p ípustné: 
- stavby pro obchod (v etn  staveb nad 2.000 m2 prodejní plochy) 
- stavby za ízení ve ejného stravování, ubytování a služeb; 
- stavby pro kulturu a sport; 
- parkovací plochy; 
- stavby komunikací typu C a D a další stavby související s dopravní infrastrukturou; 
- ve ejná prostranství v etn  zelen  na ve ejných prostranstvích. 
- nezbytné manipula ní plochy; 
- erpací stanice pohonných hmot pouze v p ípad , že je lze umístit s ohledem na architekturu a 
organizaci zástavby a ve ejných prostranství lokality; 
- související, nezbytná obslužná a ve ejná dopravní a technická infrastruktura. 
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Spole nost QINN INVEST, s.r.o. p edpokládá, že sou asná samospráva m sta Hlu ína se zachová 
jako zodpov dný hospodá  a s ohledem na další rozvoj m sta podanou námitku zváží a vyhodnotí jako 
prosp šnou pro m sto Hlu ín a na základ  této námitky upraví návrh územního plánu m sta Hlu ína.“ 
 
Letecký snímek lokality:         Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  

Od vodn ní: 
Podatel požaduje zapracovat lokalitu za azenou v ploše rezervní (R 14) do návrhové plochy 
ob anského vybavení – komer ní za ízení (OK), která umož uje umis ovat mj. i komer ní za ízení 
velkého plošného rozsahu. 
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 A. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMN  
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POP ÍPAD  Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH 
ÚZEMNÍCH VZTAH  mj. uvedeno, že p i zpracování územního plánu m sta je nutné respektovat 
Politiku územního rozvoje R (dále jen „PÚR 2008“). V kapitole C. POŽADAVKY NA ROZVOJ 
ÚZEMÍ OBCE je pak uveden jako jeden z hlavních požadavk  vymezit plochy pro ob anskou 
vybavenost a doplnit chyb jící. 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. A kone n  v kapitole E.1 OB ANSKÉ VYBAVENÍ je uvedeno, že návrh územního 
plánu po posouzení pot eb navrhne p ípadné dopln ní nových zastavitelných ploch pro ob anské 
vybavení p i respektování p ší dostupnosti a vazeb na hromadnou dopravu.  
V souladu se výše uvedenými pokyny a požadavky obsaženými v zadání územního plánu se p i 
vymezování ploch ob anského vybavení - komer ních za ízení (OK) v návrhu územního plánu 
Hlu ína vychází zejména ze stávající urbanistické koncepce platného územního plánu (do 
stabilizovaných ploch za azeny tomu funk n  odpovídající objekty) a dopln ním chyb jících ploch 
(var.: s tím, že budou dopln ny chyb jící plochy) novými zastavitelnými plochami p i respektování 
p ší dostupnosti a vazeb na hromadnou dopravu. Jedná se o plochy Z 1.20 (o velikosti 0.27ha), Z 1.21 
(o velikosti 0,26ha), Z 1.23 (o velikosti 0,36ha) a Z 1.24 (o velikosti 0,37ha). 
Vymezení zastavitelných ploch ob anského vybavení – komer ní za ízení (OK) (ozn. Z 1.20, Z 1.21 a 
Z 1.23) je navrženo v intravilánu m sta, a to za ú elem minimalizace zásahu do nezastav ného území. 
Vymezená plocha Z 1.24 je navržena z d vodu možného umíst ní rozhledny na Vinné Ho e. 
Požadavek na soulad územního plánu s požadavky na ochranu nezastav ného území p itom vyplývá 
z ust. § 53 odst. 4 písm. b) stavebního zákona a v souladu s uvedeným je rovn ž obsažen ve 
schváleném zadání nového územního plánu (viz výše). 
Úprava vymezení zastavitelné plochy a její p esunutí do územní rezervy byla provedena na základ  § 
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. 



P íloha . 10 opat ení obecné povahy ÚP Hlu ína 

5-3 
 

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. 
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. 
Po ve ejném projednání návrhu ÚP (s termínem ve ejného projednání dne 26.3.2014) prob hla na 
základ  výsledk  tohoto projednání úprava návrhu územního plánu. Jednou z úprav byla zm na 
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 .  
D vodem této úpravy byla – vedle výše uvedených d vod  - 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 . 
Jak uvedl podatel v nyní podané námitce, na uvedenou lokalitu již v roce 2008 inicioval požadavek na 
zm nu územního plánu . 7 Hlu ína, a to zahrnout lokalitu do území podnikatelských aktivit s tím, že 
zde zamýšlí postavit obchodní vybavenost pro obyvatele m sta Hlu ína a okolí. Sou ástí obchodního 
centra by byla velkoplošná prodejna potravin dopln ná retailovými (maloobchodními) zna kovými 
prodejnami textilu, obuvi, elektroniky, drogerie, pot eby pro zví ata apod. 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 podatelem uvedené stavby 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 
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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). 
Nyní podatel požaduje zapracovat lokalitu za azenou v ploše rezervní (R 14) do návrhové plochy 
ob anského vybavení – komer ní za ízení (OK), která umož uje umis ovat mj. i komer ní za ízení 
velkého plošného rozsahu. 
Vzhledem k uvedenému plánovanému zám ru podatele (viz. požadavek z roku 2008 realizovat 
obchodní centrum s velkoplošnou prodejnou potravin dopln nou maloobchodními prodejnami) a 
s p ihlédnutím k rozsahu uvedené plochy (5,77 ha), blízkosti bytových dom , rozsahu stanovených 
podmínek pro využití plochy ob anského vybavení – komer ní za ízení (OK) a rovn ž s ohledem na  
stávající hlukovou zát ž, jejímž zdrojem je doprava na blízké silnici I/56 a která již nyní p ekra uje 
zákonné limity, lze p edpokládat, že v p ípad , že by bylo vyhov no požadavku podatele a p edm tná 
lokalita by byla za azena do plochy ob anského vybavení – komer ní za ízení, by uvedené m lo za 
následek nár st rizika zvýšení emisí a hlukové a dopravní zát že. Rovn ž je nutné brát v úvahu 
nutnost akceptace republikové priority územního plánování pro zajišt ní udržitelného rozvoje území s 
ozn. (24a) uvedené v PÚR sou asné priority hospodá ského rozvoje. 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. Tzn. 
v územním plánu z stane v lokalit  „Jelenice“  plocha ozn. jako R 14 sou ástí 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 . 6), 
kterou podal Pavel Kubošek, Hornická 42, 748 01 Hlu ín, písemn  dne 26.10.2015 dopisem ze dne 
26.10.2015 (vedeno pod .j. HLUC-44727/2015/ORPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání . 6), 
doru eno v ádném termínu pro podání námitek k opakovanému ve ejnému projednání: 
 
Text námitky: 
„Kubošek Pavel jako vlastník pozemk  parc.  1590/36 tímto podávám námitky proti územnímu plánu. 
Pozemek jsem získal dne 29.9.1999 od PF R a v této dob  byla tato plocha ur ena k podnikání. V 
následných letech p es protesty vlastník  pozemk  v této lokalit  byla v územním plánu Hlu ína 
podnikatelská zóna zm n na na Zem d lskou p du _ N-ZP. 
V roce 2008 spole nost QINN INVEST, s.r.o. iniciovala v lokalit  Jesenice zm nu . 7 územního plánu 
Hlu ína se zám rem vybudovat v této lokalit  obchodní centrum a to vždy se souhlasem vedení m sta 
a postupn  i dvou zastupitelstev. Chybným výkonem samosprávy a pracovník  m sta byla tato zm na 
n kolikrát zrušena a to naposledy v roce 2012. 
V sou asném návrhu ÚP je lokalita Jesenice uvedená jako Rezerva R14 s využitím YD plochy výroby 

a skladování - drobná výroba a výrobní služby, prov ení možnosti realizace ve ejné dopravní a 

technické infrastruktury a pot ebnosti a ú elnosti vymezení nových zastavitelných ploch pro 
drobnou výrobu a výrobní služby, kdy toto ešení mi znemož uje podnikatelsky využít m j pozemek. 
Z tohoto d vodu viz. výše tímto podávám námitku proti územnímu plánu jak výše uvedeno a navrhuji, 
aby tato lokalita byla upravena na území 
PLOCHY OB ANSKÉHO VYBAVENÍ- KOMER NÍ ZA ÍZENÍ- OK 
Využití hlavní: 
- komer ní za ízení velkého plošného rozsahu. 
Využití p ípustné: 
- stavby pro obchod (v etn  staveb nad 2.000 m2 prodejní plochy) 
- stavby za ízení ve ejného stravování, ubytování a služeb; 
- stavby pro kulturu a sport; 
- parkovací plochy; 
- stavby komunikací typu C a D a další stavby související s dopravní infrastrukturou; 
- ve ejná prostranství v etn  zelen  na ve ejných prostranstvích. 
- nezbytné manipula ní plochy; 
- erpací stanice pohonných hmot pouze v p ípad , že je lze umístit s ohledem na architekturu a 
organizaci zástavby a ve ejných prostranství lokality; 
- související, nezbytná obslužná a ve ejná dopravní a technická infrastruktura.“ 
 
Letecký snímek lokality:              Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  

Od vodn ní: 
Podatel nejprve uvádí, že pozemek parc. . 1590/36 v k.ú. Hlu ín, jehož je vlastníkem, získal 
29.9.1999, tedy v dob , kdy byla tato lokalita ur ena k podnikání. V následujících létech pak byla p es 
protesty vlastník  pozemk  zm n na na zem d lskou p du – N-ZP. 
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K tomuto dopl ujeme, že dne 28.4.1998 byly Zastupitelstvem m sta Hlu ína schváleny zm ny a 
dopl ky .1 územního plánu m sta Hlu ína, v rámci kterých byla dot ená lokalita za azena ze zóny 
výhledové (možnost výstavby až v roce 2010 po p edchozí zm n  ÚP) do zóny návrhové – UVS (zóna 
technického vybavení, výrobních služeb a drobné výroby). Dle nyní platného územního plánu 
(schválen dne 29.6.2004 Zastupitelstvem m sta Hlu ína) byla lokalita za azena do území zem d lské 
p dy (N-ZP). Následn  v rámci zm ny .7 ÚP Hlu ína byla za azena do území podnikatelských 
aktivit, ovšem na základ  rozsudku správního soudu op tovn  došlo k  p evedení do území 
zem d lské p dy (N-ZP). 
Podatel nyní požaduje zapracovat lokalitu za azenou v ploše rezervní (R 14) do návrhové plochy 
ob anského vybavení – komer ní za ízení (OK), která umož uje umis ovat mj. i komer ní za ízení 
velkého plošného rozsahu. 
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 A. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMN  
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POP ÍPAD  Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH 
ÚZEMNÍCH VZTAH  mj. uvedeno, že p i zpracování územního plánu m sta je nutné respektovat 
Politiku územního rozvoje R (dále jen „PÚR 2008“). V kapitole C. POŽADAVKY NA ROZVOJ 
ÚZEMÍ OBCE je pak uveden jako jeden z hlavních požadavk  vymezit plochy pro ob anskou 
vybavenost a doplnit chyb jící. 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. A kone n  v kapitole E.1 OB ANSKÉ VYBAVENÍ je uvedeno, že návrh územního 
plánu po posouzení pot eb navrhne p ípadné dopln ní nových zastavitelných ploch pro ob anské 
vybavení p i respektování p ší dostupnosti a vazeb na hromadnou dopravu.  
V souladu se výše uvedenými pokyny a požadavky obsaženými v zadání územního plánu se p i 
vymezování ploch ob anského vybavení - komer ních za ízení (OK) v návrhu územního plánu 
Hlu ína vychází zejména ze stávající urbanistické koncepce platného územního plánu (do 
stabilizovaných ploch za azeny tomu funk n  odpovídající objekty) a dopln ním chyb jících ploch 
(var.: s tím, že budou dopln ny chyb jící plochy) novými zastavitelnými plochami p i respektování 
p ší dostupnosti a vazeb na hromadnou dopravu. Jedná se o plochy Z 1.20 (o velikosti 0.27ha), Z 1.21 
(o velikosti 0,26ha), Z 1.23 (o velikosti 0,36ha) a Z 1.24 (o velikosti 0,37ha). 
Vymezení zastavitelných ploch ob anského vybavení – komer ní za ízení (OK) (ozn. Z 1.20, Z 1.21 a 
Z 1.23) je navrženo v intravilánu m sta, a to za ú elem minimalizace zásahu do nezastav ného území. 
Vymezená plocha Z 1.24 je navržena z d vodu možného umíst ní rozhledny na Vinné Ho e. 
Požadavek na soulad územního plánu s požadavky na ochranu nezastav ného území p itom vyplývá 
z ust. § 53 odst. 4 písm. b) stavebního zákona a v souladu s uvedeným je rovn ž obsažen ve 
schváleném zadání nového územního plánu (viz výše). 
Úprava vymezení zastavitelné plochy a její p esunutí do územní rezervy byla provedena na základ  § 
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 
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analýzy jako hrozba uvedeno extenzivní a z hlediska lokalizace nevhodné posilování výrobních a 
obslužných funkcí obce. 
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, jejíž sou ástí byl i pozemek parc. . 1590/31 v k.ú. Hlu ín ve vlastnictví podatele. 
Po ve ejném projednání návrhu ÚP (s termínem ve ejného projednání dne 26.3.2014) prob hla na 
základ  výsledk  tohoto projednání úprava návrhu územního plánu. Jednou z úprav byla zm na 
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 .  
D vodem této úpravy byla – vedle výše uvedených d vod  - 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 . 
Jak uvedl podatel v nyní podané námitce, na uvedenou lokalitu již v roce 2008 iniciovala spole nost 
QINN INVEST, s.r.o. požadavek na zm nu územního plánu . 7 Hlu ína, a to zahrnout lokalitu do 
území podnikatelských aktivit s tím, že zde zamýšlí postavit obchodní vybavenost pro obyvatele m sta 
Hlu ína a okolí. Sou ástí obchodního centra by byla velkoplošná prodejna potravin dopln ná 
retailovými (maloobchodními) zna kovými prodejnami textilu, obuvi, elektroniky, drogerie, pot eby 
pro zví ata apod. 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 spole ností 
QINN INVEST, s.r.o. uvedené stavby 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). 
Nyní podatel požaduje zapracovat lokalitu za azenou v ploše rezervní (R 14) do návrhové plochy 
ob anského vybavení – komer ní za ízení (OK), která umož uje umis ovat mj. i komer ní za ízení 
velkého plošného rozsahu. 
Vzhledem k uvedenému plánovanému zám ru spole nosti QINN INVEST, s.r.o. (viz. požadavek 
z roku 2008 realizovat obchodní centrum s velkoplošnou prodejnou potravin dopln nou 
maloobchodními prodejnami) a s p ihlédnutím k rozsahu uvedené plochy (5,77 ha), blízkosti bytových 
dom , rozsahu stanovených podmínek pro využití plochy ob anského vybavení – komer ní za ízení 
(OK) a rovn ž s ohledem na  stávající hlukovou zát ž, jejímž zdrojem je doprava na blízké silnici I/56 
a která již nyní p ekra uje zákonné limity, lze p edpokládat, že v p ípad , že by bylo vyhov no 
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požadavku podatele a p edm tná lokalita by byla za azena do plochy ob anského vybavení – komer ní 
za ízení, by uvedené m lo za následek nár st rizika zvýšení emisí a hlukové a dopravní zát že. 
Rovn ž je nutné brát v úvahu nutnost akceptace republikové priority územního plánování pro zajišt ní 
udržitelného rozvoje území s ozn. (24a) uvedené v PÚR sou asné priority hospodá ského rozvoje. 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. Tzn. 
v územním plánu z stane v lokalit  „Jelenice“  plocha ozn. jako R 14 sou ástí 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 . 7), 
kterou podali Vilém Tome ek, Milena Tome ková, Dlouhoveská 399/75, 748 01 Hlu ín, (dále jen 
„podatelé“), písemn  dne 26.10.2015 dopisem ze dne 26.10.2015 (vedeno pod .j. HLUC-
44750/2015/ORPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání .7), doru eno v ádném termínu pro podání 
námitek k opakovanému ve ejnému projednání: 
 
Text námitky: 
„Podatelé jako vlastníci pozemk  dot ených návrhem územního plánu a v n m nov  vymezených 
nezastavitelných ploch, podali dne 27.3.2014 své námitky k tomuto návrhu územního plánu. Vzhledem 
k tomu, že úprava tohoto návrhu, která byla ve ejn  projednána dne 20.10.2015, se nijak nedotkla 

pozemk  podatel , oznamují tímto podatelé po izovateli, že setrvávají na svých námitkách ze dne 

27.3.2015 v plném rozsahu a žádají o jejich písemné vy ízení.“ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o námitce: 
K námitce se nep ihlíží. 

Od vodn ní: 
Námitku podatel  nelze posoudit jako námitku k upravenému návrhu Územního plánu Hlu ína, 
p edloženou v rámci opakovaného ve ejného projednání, protože p edm tná lokalita nebyla dot ena 
úpravami a zm nami návrhu územního plánu projednávanými p i opakovaném ve ejném projednávání. 
A to s p ihlédnutím na rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2014, j. 50 A 15/2014-50, 
v n mž je mj. uvedeno, že: „Jak plyne z § 53 stavebního zákona z roku 2006, postupuje se p i 

opakovaném ve ejném projednání návrhu a jeho p íprav  obdobn  jako p i ve ejném projednání 

návrhu. By  v daném ustanovení výslovné omezení ve vztahu k možnosti dot ených osob podávat 

námitky proti podstatn  upravenému návrhu územního plánu chybí, je t eba toto omezení dovodit 

práv  z toho, že p i opakovaném ve ejném projednání se upravený územní plán projednává pouze v 

rozsahu provedených úprav, a proto námitky mohou dot ené osoby sm ovat pouze do provedených 

úprav návrhu územního plánu. V d sledku toho se logicky omezuje i okruh dot ených osob, nebo  

námitky mohou v této fázi podat již jen ti vlastníci pozemk  a staveb dot ení podstatnými zm nami v 

návrhu územního plánu. Sou asn  je t eba za osoby oprávn né podat námitky považovat i takové 

osoby, které své dot ení budou dovozovat nikoli z podstatných zm n návrhu územního plánu, ale z 

vn jších okolností s územním plánem úzce souvisejících. Takovými okolnostmi m že být nap íklad v 

mezidobí vydané územní rozhodnutí a stavební povolení umís ující a povolující stavbu na pozemku, 

který návrh územního plánu adí do nezastavitelných ploch. 

Opa ný p ístup, tedy p ipušt ní námitek všech vlastník  pozemk  regulovaných územním plánem i ve 

fázi opakovaného ve ejného projednání bez ohledu na to, že jejich pozemky byly dot eny podstatnou 

úpravou územního plánu, by podle názoru soudu znamenal rezignaci na koncentraci ízení, kterou 

stavební zákon z roku 2006 stanoví v § 52 odst. 3. Tato zásada p itom má v ízení o územním plánu 

zcela oprávn n  místo, nebo  jde o ízení, kterému je z d vodu jeho rozsáhlosti zcela nezbytné stanovit 
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ur ité asové limity, p i emž nutno dodat, že i p es tyto limity jde velmi asto o ízení asov  velmi 

náro né. 

Jsou-li i p es shora u in né záv ry námitky v popsané situaci podány, nelze k nim podle názoru soudu 

p ihlížet, což je koncept uplatn ný stavebním zákonem jak pro námitky, které jsou podány opožd n  (§ 

52 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006), tak i pro námitky, o kterých bylo rozhodnuto p i vydání 

zásad územního rozvoje (§ 52 odst. 4 citovaného zákona). Na námitky podané neoprávn nou osobou 

p itom není d vodu nahlížet jinak. O takových námitkách se tudíž v cn  nerozhoduje.“ 
Vzhledem k tomu, že p edm tná námitka pouze odkazuje na námitku podanou k ve ejnému projednání 
konanému dne 26.3.2014 bez toho, aniž by podatelé v námitce uvád li jakékoliv nové skute nosti, 
které by se vztahovaly k úpravám návrhu územního plánu, námitku je nutné posuzovat jako námitku 
k ve ejnému projednání, ke které s v souladu s ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona nep ihlíží. 
Citované námitky byly v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona vyhodnoceny a projednány 
s dot enými orgány a jsou sou ástí p ílohy . 6 Opat ení obecné povahy ÚP Hlu ína (Návrh 
rozhodnutí o námitkách podaných p i ve ejném projednání Návrhu územního plánu Hlu ína a jejich 
od vodn ní) a samostatn  se na n  neodpovídá.  
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se k ní nep ihlíží. 
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Námitka (ozn. pod . 8), 
kterou podal Ing. Aleš Barták, Promenádní 1670/1, 748 01 Hlu ín (dále jen „podatel“), písemn  dne 
26.10.2015 dopisem ze dne 26.10.2015 (vedeno pod .j. HLUC-44868/2015/ORPaPP/KU) (ozn. ve 
spise jako podání .8), doru eno v ádném termínu pro podání námitek k opakovanému ve ejnému 
projednání: 
 
Text námitky: 
„Nesouhlasím s návrhem Územního plánu, který umož uje výstavbu objekt  s prodejní plochou nad 
2000m2 v ploše ob anského vybavení – komer ní za ízení (OK).“ 
 

Rozhodnutí o námitce: 
K námitce se nep ihlíží. 

Od vodn ní: 
Námitku podatele nelze posoudit jako námitku k upravenému návrhu Územního plánu Hlu ína, 
p edloženou v rámci opakovaného ve ejného projednání, protože p edm tná lokalita nebyla dot ena 
úpravami a zm nami návrhu územního plánu projednávanými p i opakovaném ve ejném projednávání. 
A to s p ihlédnutím na rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2014, j. 50 A 15/2014-50, 
v n mž je mj. uvedeno, že: „Jak plyne z § 53 stavebního zákona z roku 2006, postupuje se p i 
opakovaném ve ejném projednání návrhu a jeho p íprav  obdobn  jako p i ve ejném projednání 
návrhu. By  v daném ustanovení výslovné omezení ve vztahu k možnosti dot ených osob podávat 
námitky proti podstatn  upravenému návrhu územního plánu chybí, je t eba toto omezení dovodit 
práv  z toho, že p i opakovaném ve ejném projednání se upravený územní plán projednává pouze v 
rozsahu provedených úprav, a proto námitky mohou dot ené osoby sm ovat pouze do provedených 
úprav návrhu územního plánu. V d sledku toho se logicky omezuje i okruh dot ených osob, nebo  
námitky mohou v této fázi podat již jen ti vlastníci pozemk  a staveb dot ení podstatnými zm nami v 
návrhu územního plánu. Sou asn  je t eba za osoby oprávn né podat námitky považovat i takové 
osoby, které své dot ení budou dovozovat nikoli z podstatných zm n návrhu územního plánu, ale z 
vn jších okolností s územním plánem úzce souvisejících. Takovými okolnostmi m že být nap íklad v 
mezidobí vydané územní rozhodnutí a stavební povolení umís ující a povolující stavbu na pozemku, 
který návrh územního plánu adí do nezastavitelných ploch. 
Opa ný p ístup, tedy p ipušt ní námitek všech vlastník  pozemk  regulovaných územním plánem i ve 
fázi opakovaného ve ejného projednání bez ohledu na to, že jejich pozemky byly dot eny podstatnou 
úpravou územního plánu, by podle názoru soudu znamenal rezignaci na koncentraci ízení, kterou 
stavební zákon z roku 2006 stanoví v § 52 odst. 3. Tato zásada p itom má v ízení o územním plánu 
zcela oprávn n  místo, nebo  jde o ízení, kterému je z d vodu jeho rozsáhlosti zcela nezbytné stanovit 
ur ité asové limity, p i emž nutno dodat, že i p es tyto limity jde velmi asto o ízení asov  velmi 
náro né. 
Jsou-li i p es shora u in né záv ry námitky v popsané situaci podány, nelze k nim podle názoru soudu 
p ihlížet, což je koncept uplatn ný stavebním zákonem jak pro námitky, které jsou podány opožd n  (§ 
52 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006), tak i pro námitky, o kterých bylo rozhodnuto p i vydání 
zásad územního rozvoje (§ 52 odst. 4 citovaného zákona). Na námitky podané neoprávn nou osobou 
p itom není d vodu nahlížet jinak. O takových námitkách se tudíž v cn  nerozhoduje.“ 
Tato námitka m la být uplatn na již v rámci p edešlé fáze projednání, tzn. ve ejného projednání, a 
termínu k tomu ur eném, v tomto p ípad  do 26.3.2014,  a nikoliv nyní, ve fázi opakovaného 
ve ejného projednání upraveného návrhu územního plánu. Vzhledem k tomu je t eba se ídit 
ustanovením §52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno: „K pozd ji uplatn ným stanovisk m, 
p ipomínkám a námitkám se nep ihlíží.“. V souladu s citovaným ustanovením stavebního zákona a 
výše uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2014, j. 50 A 15/2014-50 nemohl 
po izovatel p ihlédnout k námitce pro její opožd nost.  
Skute nost, že námitka nedosahuje právních ú ink , však nebrání tomu, aby se po izovatel se 
zpracovatelem návrhu územního plánu a ur eným zastupitelem nemohli zabývat jejím v cným 
obsahem a prov it tak z vlastního podn tu, zda požadavek v námitce obsažený nenasv d uje lepšímu 
ešení Územního plánu Hlu ína. Z vlastního podn tu se po izovatel s ur eným zastupitelem návrhem 

tohoto podání zabývali a dosp li k tomuto záv ru: 
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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 ÚZEMÍ OBCE uveden jako jeden z hlavních požadavk  vymezit 
plochy pro ob anskou vybavenost a doplnit chyb jící. 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. A kone n  v kapitole E.1 OB ANSKÉ VYBAVENÍ 
je pak uvedeno, že návrh územního plánu po posouzení pot eb navrhne p ípadné dopln ní nových 
zastavitelných ploch pro ob anské vybavení p i respektování p ší dostupnosti a vazeb na hromadnou 
dopravu.  
Jak je uvedeno v textové ásti od vodn ní územního plánu Hlu ína, konkrétn  v kap. j.3.1) 
ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE, vycházejí hlavní cíle urbanistické koncepce územního 
plánu Hlu ína z hlediska rozvoje m sta ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, které 
jsou zp esn ny podle pot eb správního území obce s rozší enou p sobností (ORP) Hlu ín a požadavk  
obce v podrobnostech územního plánu, a to mj. vytvo ením územních podmínek pro rozvoj bydlení a 
ob anského vybavení. Ob anským vybavením se rozumí v souladu s § 2 odst. 1 písm. k) bodu 3 
stavebního zákona stavby, za ízení a pozemky sloužící nap íklad pro vzd lávání a výchovu, sociální 
služby a pé i o rodiny, zdravotní služby, kulturu, ve ejnou správu, ochranu obyvatelstva. Ob anské 
vybavení je jednou ze základních funk ních složek sídel (vedle bydlení, výroby, rekreace, dopravy a 
technického vybavení). Ob anská vybavenost je pojem hovo ící o existenci, po tu, kapacit  a 
rozmíst ní jednotlivých za ízení ob anského vybavení v území. Popisuje standard životní úrovn  
obyvatel v konkrétním území.  
Jak je pak uvedeno v § 6 odst. 2 vyhl. . 501/ 2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
v platném zn ní, 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. Plochy ob anského vybavení 
musí být vymezeny v p ímé návaznosti na kapacitn  dosta ující plochy dopravní infrastruktury a být z 
nich p ístupné. 
V územním plánu jsou vymezeny plochy ob anského vybavení v následujícím rozsahu: 
- ob anské vybavení – ve ejná infrastruktura (OV) 
- ob anské vybavení – komer ní za ízení (OK) 
- ob anské vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení (OS) 
- ob anské vybavení – ve ejná poh ebišt  a související služby (OH) 
P i vymezování ploch ob anského vybavení - komer ních za ízení (OK) v návrhu územního plánu 
Hlu ína se vychází zejména ze stávající urbanistické koncepce platného územního plánu (do 
stabilizovaných ploch za azeny tomu funk n  odpovídající objekty) a dopln ním chyb jících ploch 
novými zastavitelnými plochami p i respektování p ší dostupnosti a vazeb na hromadnou dopravu. 
Jedná se o plochy Z 1.20 (o velikosti 0.27ha), Z 1.21 (o velikosti 0,26ha), Z 1.23 (o velikosti 0,36ha) a 
Z 1.24 (o velikosti 0,37ha). 
P i vymezování podmínek pro využití t chto ploch - ob anské vybavení – komer ní za ízení (OK), 
jejíž sou ástí jsou mj. i stavby pro obchod (v etn  staveb nad 2 000 m2 prodejní plochy), se vychází 
z platné legislativy, zejména § 3 vyhl. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném 
zn ní, kde jsou uvedeny základní pojmy, a pro ú ely této vyhlášky se rozumí stavbou pro obchod 
stavba s prodejní plochou do 2000 m2, která musí spl ovat požadavky druhé až páté ásti vyhlášky, a 
nad 2000 m2, která musí navíc spl ovat zvláštní požadavky uvedené v šesté ásti vyhlášky. 
V šesté ásti vyhlášky jsou specifikovány zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb, konkrétn  v § 
42 ke stavbám pro obchod, kde je uvedeno: 
„(1) Ve stavbách pro obchod musí mít hlavní dopravní komunikace v prodejních místnostech pr chozí 
ší ku alespo  2000 mm, v p ízemí 2500 mm. Na jejich k ížení musí být umíst ny ukazatele k 
východ m, únikovým cestám a hlavnímu schodišti. 
(2) Vstupy pro p íchod zákazník  musí být odd lené od vstup  sloužících provozu. 
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(3) U staveb pro obchod s po tem parkovacích stání 50 a více se musí zajistit napojení z p ilehlé 
pozemní komunikace, pro odbo ení vlevo levým odbo ovacím pruhem. 
(4) Stavby pro obchod musí být vybaveny samostatnou místností se záchodovou mísou pro ve ejnost 
odd len  pro muže a ženy obojí s p edsíní a umyvadlem, pop ípad  místností pro matky s d tmi, v 
po tu odpovídajícím kapacit  stavby.“ 
Vymezení zastavitelných ploch ob anského vybavení – komer ní za ízení (OK) (ozn. Z 1.20, Z 1.21 a 
Z 1.23) je navrženo v intravilánu m sta, a to za ú elem minimalizace zásahu do nezastav ného území. 
Vymezená plocha Z 1.24 je navržena z d vodu možného umíst ní rozhledny na Vinné Ho e. 
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 
t chto ploch (2600 m2 – 3700 m2) a v souladu s výše uvedenými požadavky danými vyhláškou pro 
stavby pro obchod nad 2000 m2, kdy je pot eba dodržet p íslušné parametry (pr chozí ší ka, odd lené 
vstupy pro zákazníky a provoz, parkování a dopravní napojení), není reálné v t chto plochách 
umís ovat z prostorových d vod  i vymezení plochy (plocha Z 1.24 na Vinné Ho e) nap . stavby 
obchodních center v tšího rozsahu apod. 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se k ní nep ihlíží. 
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Námitka (ozn. pod . 9), 
kterou podal Ing. Eduard Skaba, Jaselská 8, 748 01 Hlu ín (dále jen „podatel“), písemn  dne 
26.10.2015 dopisem ze dne 26.10.2015 (vedeno pod .j. HLUC-44878/2015/ORPaPP/KU) (ozn. ve 
spise jako podání .9), doru eno v ádném termínu pro podání námitek k opakovanému ve ejnému 
projednání: 
 
Text námitky: 
„Na základ  jednání o územním plánu m sta Hlu ína, konkrétn  lokality Rovniny pod starou školou, 
kdy m stem zpracovaná studie území zatím není na internetu k nahlédnutí, si dovoluji podat tuto 
námitku:  
1. V p ípad , že bude zasí ování a komunikace v lokalit  hrazeny správci sítí, resp. m stem Hlu ín, 
pak považujte tento podn t za bezp edm tný.  
2. V p ípad , že si vlastníci pozemk  budou muset zasí ování a komunikaci, p edevším novou 
p ístupovou cestu, hradit ze svých prost edk , tak si opakovan  dovoluji navrhnout, aby byla lokalita 
v etn  územní rezervy, tj. i pozemku 3240/1 v mém vlastnictví, za azena celá do zástavbového území, 
ímž by se rozložily náklady s výstavbou spojené, a p edpokládám, že šance pro okamžitou realizaci 

zástavby by mohla být výrazn  v tší. Samoz ejm  i tak bude dohoda o rozparcelování dle územní 
studie, která je mimochodem dle mého názoru velmi zda ilá, náro ná.  
V ím, z „mnohaletých zkušeností“ s r zným vedením radnice, a p edevším s jejich „výsledky“ 
s p ípravou území pro výstavbu RD, že tato lokalita v tak velkém rozsahu, má nejv tší šanci od roku 
1989 být zrealizována. 
Žádám o osobní snahu pana starosty na Krajském ú adu v Ostrav  tak, aby sou asné vedení m sta 
Hlu ína nebylo považováno za jedno z mnohých ...  
Je opravdu neuv itelné, že v tak velkém m st  se za posledních dvacet p t let nepostaví víc než dva až 
t i rodinné domky v zahradách za rok ...“ 
 
Letecký snímek lokality:   Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rozhodnutí o námitce: 
K námitce se nep ihlíží.  
 

Od vodn ní: 
Námitku podatele nelze posoudit jako námitku k upravenému návrhu Územního plánu Hlu ína, 
p edloženou v rámci opakovaného ve ejného projednání, protože p edm tná lokalita nebyla dot ena 
úpravami a zm nami návrhu územního plánu projednávanými p i opakovaném ve ejném projednávání. 
A to s p ihlédnutím na rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2014, j. 50 A 15/2014-50, 
v n mž je mj. uvedeno, že: „Jak plyne z § 53 stavebního zákona z roku 2006, postupuje se p i 
opakovaném ve ejném projednání návrhu a jeho p íprav  obdobn  jako p i ve ejném projednání 
návrhu. By  v daném ustanovení výslovné omezení ve vztahu k možnosti dot ených osob podávat 
námitky proti podstatn  upravenému návrhu územního plánu chybí, je t eba toto omezení dovodit 
práv  z toho, že p i opakovaném ve ejném projednání se upravený územní plán projednává pouze v 
rozsahu provedených úprav, a proto námitky mohou dot ené osoby sm ovat pouze do provedených 
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úprav návrhu územního plánu. V d sledku toho se logicky omezuje i okruh dot ených osob, nebo  
námitky mohou v této fázi podat již jen ti vlastníci pozemk  a staveb dot ení podstatnými zm nami v 
návrhu územního plánu. Sou asn  je t eba za osoby oprávn né podat námitky považovat i takové 
osoby, které své dot ení budou dovozovat nikoli z podstatných zm n návrhu územního plánu, ale z 
vn jších okolností s územním plánem úzce souvisejících. Takovými okolnostmi m že být nap íklad v 
mezidobí vydané územní rozhodnutí a stavební povolení umís ující a povolující stavbu na pozemku, 
který návrh územního plánu adí do nezastavitelných ploch. 
Opa ný p ístup, tedy p ipušt ní námitek všech vlastník  pozemk  regulovaných územním plánem i ve 
fázi opakovaného ve ejného projednání bez ohledu na to, že jejich pozemky byly dot eny podstatnou 
úpravou územního plánu, by podle názoru soudu znamenal rezignaci na koncentraci ízení, kterou 
stavební zákon z roku 2006 stanoví v § 52 odst. 3. Tato zásada p itom má v ízení o územním plánu 
zcela oprávn n  místo, nebo  jde o ízení, kterému je z d vodu jeho rozsáhlosti zcela nezbytné stanovit 
ur ité asové limity, p i emž nutno dodat, že i p es tyto limity jde velmi asto o ízení asov  velmi 
náro né. 
Jsou-li i p es shora u in né záv ry námitky v popsané situaci podány, nelze k nim podle názoru soudu 
p ihlížet, což je koncept uplatn ný stavebním zákonem jak pro námitky, které jsou podány opožd n  (§ 
52 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006), tak i pro námitky, o kterých bylo rozhodnuto p i vydání 
zásad územního rozvoje (§ 52 odst. 4 citovaného zákona). Na námitky podané neoprávn nou osobou 
p itom není d vodu nahlížet jinak. O takových námitkách se tudíž v cn  nerozhoduje.“ 
Tato námitka m la být uplatn na již v rámci p edešlé fáze projednání, tzn. ve ejného projednání, a v 
termínu k tomu ur eném, v tomto p ípad  do 26.3.2014, a nikoliv nyní, ve fázi opakovaného ve ejného 
projednání upraveného návrhu územního plánu. Vzhledem k tomu je t eba se ídit ustanovením §52 
odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno: „K pozd ji uplatn ným stanovisk m, p ipomínkám a 
námitkám se nep ihlíží.“. V souladu s citovaným ustanovením stavebního zákona a výše uvedeným 
rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2014, j. 50 A 15/2014-50 nemohl po izovatel 
p ihlédnout k námitce pro její opožd nost.  
Skute nost, že námitka nedosahuje právních ú ink , však nebrání tomu, aby se po izovatel se 
zpracovatelem návrhu územního plánu a ur eným zastupitelem nemohli zabývat jejím v cným 
obsahem a prov it tak z vlastního podn tu, zda požadavek v námitce obsažený nenasv d uje lepšímu 
ešení Územního plánu Hlu ína. Z vlastního podn tu se po izovatel s ur eným zastupitelem návrhem 

tohoto podání zabývali a dosp li k tomuto záv ru: 
Podatel v první ásti nyní podané námitky zmi uje zpracovanou územní studii lokality „Rovniny pod 
starou školou“ a její dosavadní nezve ejn ní na webových stránkách i hrazení zasí ování a 
komunikací v lokalit  ze strany správc  sítí, p ípadn  m sta Hlu ína. Tato ást námitky eší 
podrobnosti nad rámec územn  plánovací dokumentace. 
V další ásti námitky podatel uvádí, že v p ípad  hrazení zasí ování a komunikací v lokalit  vlastníky 
pozemk  navrhuje podatel možnost za adit celou lokalitu v . územní rezervy, tj. i pozemek parc. . 
3240/1 v k.ú. Hlu ín ve vlastnictví podatele do zastavitelných ploch pro bydlení - smíšené obytné 
vesnické (SV).  
Dle návrhu územního plánu Hlu ína je dot ený pozemek parc. . 3240/1 v k.ú. Hlu ín za azen do 
ploch územní rezervy (ozn. R14) v etn  stanovení možného budoucího využití (plochy s rozdílným 
zp sobem využití) v etn  podmínek pro jeho prov ení (prov ení možnosti realizace ve ejné 
dopravní a technické infrastruktury a pot ebnosti a ú elnosti vymezení nových zastavitelných ploch 
pro bydlení v rámci plochy SV - smíšené obytné vesnické), a to z d vodu možného dopln ní 
zastavitelných ploch p ípadnou zm nou využití tohoto a dalších pozemk  formou zm ny územního 
plánu v budoucnu.  
Pro uvedenou lokalitu byla v souladu se stávajícím územním plánem Hlu ína (konkrétn  zm nou . 
10, v niž se mj. navrhuje lokalitu „Za starou školkou“ prov it zpracováním územní studie, která 
vy eší dopravní obsluhu vymezeného území a napojení na technickou infrastrukturu) zpracována 
územní studie, v níž je tato lokalita v . dot eného pozemku podatele zapracována, stejn  jako ve 
stávajícím ÚP, v ploše územní rezervy. U této územní studie „Hlu ín, ul. Rovniny – Za starou školkou 
- lokalita 4“ byla v prosinci 2015 schválena možnost využití jako podkladu pro rozhodování v území 
(v souladu s § 30 odst. 4 stavebního zákona). 
Podatel již v rámci spole ného projednání návrhu ÚP Hlu ína uplatnil p ipomínku (podáním ze dne 
3.7.2013 s razítkem podatelny 4.7.2013), ze které vyplynulo, že sice žádá o za azení dot eného 
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pozemku do zastavitelných ploch pro bydlení - smíšené obytné vesnické (SV) jako sou ást lokality 
Z 1.58, zárove  však vzhledem k možnému navýšení záboru ZPF uvádí možnost ponechání v ploše 
výhledové (tzn. jako plocha územní rezervy). Proto uvedený pozemek z stal sou ástí plochy územní 
rezervy v etn  stanovení možného budoucího využití (plochy s rozdílným zp sobem využití) v etn  
podmínek pro jeho prov ení (prov ení možnosti realizace ve ejné dopravní a technické 
infrastruktury a pot ebnosti a ú elnosti vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v rámci 
plochy SV - smíšené obytné vesnické). 
Rozsah zastavitelných ploch, které podrobn ji eší i zmi ovaná územní studie, byl p evzat ze 
stávajícího územního plánu a jeho zm n, b hem kterých docházelo k postupnému rozši ování lokality 
o další zastavitelné plochy dle požadavk  ob an  a vyhov ní jim. V p ípad , že bude v souladu s touto 
studií postupn  realizován zám r na zástavbu navrhovaných zastavitelných ploch, m že v p ípadné 
zm n  územního plánu i v rámci vyhodnocení územního plánu v souladu s § 55 stavebního zákona 
(zpráva o uplat ování územního plánu v uplynulém období) p ehodnocena situace a pozemek i další 
pozemky, které jsou sou ástí plochy R14, za azeny do zastavitelných ploch. 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se k ní nep ihlíží. 
P edm tná lokalita v . pozemku parc. . 3240/1 v k.ú. Hlu ín) z stane sou ástí plochy územní rezervy 
(ozn. R14) v etn  stanovení možného budoucího využití (plochy s rozdílným zp sobem využití) 
v etn  podmínek pro jeho prov ení (prov ení možnosti realizace ve ejné dopravní a technické 
infrastruktury a pot ebnosti a ú elnosti vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v rámci 
plochy SV - smíšené obytné vesnické). 
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Námitka (ozn. pod . 10), 
kterou podal Rostislav Jur ek, Rovniny 507/84, 748 01 Hlu ín (dále jen „podatel“), písemn  dne 
26.10.2015 dopisem ze dne 26.10.2015 (vedeno pod .j. HLUC-44909/2015/ORPaPP/KU) (ozn. ve 
spise jako podání .10), doru eno v ádném termínu pro podání námitek k opakovanému ve ejnému 
projednání: 
 
Text námitky: 
„Údaje podle katastru nemovitostí dokládající dot ená práva - íslo parcely: 3250/2 a 3196 

íslo listu vlastnictví a název katastrálního území podle katastru nemovitostí: 4066 Hlu ín  
Vymezení území dot eného námitkou: zastavitelná plocha Z1.26 
Návrh: zm na zp sobu využití dot eného území ze zp sobu využití „ob anské vybavení - 
t lovýchovná a sportovní vybavení" schváleného zm nou 11/10 stávajícího ÚP na zp sob využití 
„smíšené obytné vesnické" 
Od vodn ní námitky: 
V p ípad  realizace zp sobu využití by byla plocha ur ená pro zastav ní t lovýchovným a sportovním 
za ízením v bezprost ední blízkosti mého rodinného domu (na parcele . 3197, katastrální území 
Hlu ín) cca 6 m, což by m lo negativní vliv na kvalitu podmínek mého bydlení. 
Ponecháním zp sobu využití „ob anské vybavení - t lovýchovná a sportovní vybavení", v novém 
územním plánu,bude narušeno mé soukromé vlastnictví, vzhledem k tomu, že celý pozemek parc. . 
3250/2 a ást pozemku parc. . 3196 v k.ú. Hlu ín je touto zm nou dot ena. Ve stávajícím územním 
plánu - bez zm ny 10/11 je navržena p es m j pozemek parc. . 3250/2 v k.ú. Hlu ín komunikace. 
S touto komunikací souhlasím z d vodu, že tento pozemek by byl obsluhován, v p ípad  realizace, 
z této komunikace. 
Žádám na pozemcích parc. . 3250/2 a 3196 v k.ú. Hlu ín o zm nu zp sobu využití dot eného území ze 
zp sobu využití „ob anské vybavení - t lovýchovná a sportovní vybavení" schválený zm nou 11/10 
stávajícího ÚP na zp sob využití „smíšené obytné vesnické“ a navrhuji realizovat zp sob využití 
„ob anské vybavení - t lovýchovná a sportovní vybavení“ na parcele . 3250/9, jejímž vlastníkem je 
M sto Hlu ín a která se nachází již v dostate né vzdálenosti od rodinných dom  v dané lokalit ; 
nedošlo by tak k dot ení vlastnických práv soukromých osob a realizace celého t lovýchovného a 
sportovního za ízení by bylo snadn ji uskute nitelné.“ 
 
Letecký snímek lokality:             Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozhodnutí o námitce: 
K námitce se nep ihlíží. 

Od vodn ní: 
Námitku podatele nelze posoudit jako námitku k upravenému návrhu Územního plánu Hlu ína, 
p edloženou v rámci opakovaného ve ejného projednání, protože p edm tná lokalita nebyla dot ena 
úpravami a zm nami návrhu územního plánu projednávanými p i opakovaném ve ejném projednávání. 
A to s p ihlédnutím na rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2014, j. 50 A 15/2014-50, 
v n mž je mj. uvedeno, že: „Jak plyne z § 53 stavebního zákona z roku 2006, postupuje se p i 
opakovaném ve ejném projednání návrhu a jeho p íprav  obdobn  jako p i ve ejném projednání 
návrhu. By  v daném ustanovení výslovné omezení ve vztahu k možnosti dot ených osob podávat 
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námitky proti podstatn  upravenému návrhu územního plánu chybí, je t eba toto omezení dovodit 
práv  z toho, že p i opakovaném ve ejném projednání se upravený územní plán projednává pouze v 
rozsahu provedených úprav, a proto námitky mohou dot ené osoby sm ovat pouze do provedených 
úprav návrhu územního plánu. V d sledku toho se logicky omezuje i okruh dot ených osob, nebo  
námitky mohou v této fázi podat již jen ti vlastníci pozemk  a staveb dot ení podstatnými zm nami v 
návrhu územního plánu. Sou asn  je t eba za osoby oprávn né podat námitky považovat i takové 
osoby, které své dot ení budou dovozovat nikoli z podstatných zm n návrhu územního plánu, ale z 
vn jších okolností s územním plánem úzce souvisejících. Takovými okolnostmi m že být nap íklad v 
mezidobí vydané územní rozhodnutí a stavební povolení umís ující a povolující stavbu na pozemku, 
který návrh územního plánu adí do nezastavitelných ploch. 
Opa ný p ístup, tedy p ipušt ní námitek všech vlastník  pozemk  regulovaných územním plánem i ve 
fázi opakovaného ve ejného projednání bez ohledu na to, že jejich pozemky byly dot eny podstatnou 
úpravou územního plánu, by podle názoru soudu znamenal rezignaci na koncentraci ízení, kterou 
stavební zákon z roku 2006 stanoví v § 52 odst. 3. Tato zásada p itom má v ízení o územním plánu 
zcela oprávn n  místo, nebo  jde o ízení, kterému je z d vodu jeho rozsáhlosti zcela nezbytné stanovit 
ur ité asové limity, p i emž nutno dodat, že i p es tyto limity jde velmi asto o ízení asov  velmi 
náro né. 
Jsou-li i p es shora u in né záv ry námitky v popsané situaci podány, nelze k nim podle názoru soudu 
p ihlížet, což je koncept uplatn ný stavebním zákonem jak pro námitky, které jsou podány opožd n  (§ 
52 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006), tak i pro námitky, o kterých bylo rozhodnuto p i vydání 
zásad územního rozvoje (§ 52 odst. 4 citovaného zákona). Na námitky podané neoprávn nou osobou 
p itom není d vodu nahlížet jinak. O takových námitkách se tudíž v cn  nerozhoduje.“ 
Tato námitka m la být uplatn na již v rámci p edešlé fáze projednání, tzn. ve ejného projednání, a v 
termínu k tomu ur eném, v tomto p ípad  do 26.3.2014,  a nikoliv nyní, ve fázi opakovaného 
ve ejného projednání upraveného návrhu územního plánu. Vzhledem k tomu je t eba se ídit 
ustanovením §52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno: „K pozd ji uplatn ným stanovisk m, 
p ipomínkám a námitkám se nep ihlíží.“. V souladu s citovaným ustanovením stavebního zákona a 
výše uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2014, j. 50 A 15/2014-50 nemohl 
po izovatel p ihlédnout k námitce pro její opožd nost.  
Skute nost, že námitka nedosahuje právních ú ink , však nebrání tomu, aby se po izovatel se 
zpracovatelem návrhu územního plánu a ur eným zastupitelem nemohli zabývat jejím v cným 
obsahem a prov it tak z vlastního podn tu, zda požadavek v námitce obsažený nenasv d uje lepšímu 
ešení Územního plánu Hlu ína. Z vlastního podn tu se po izovatel s ur eným zastupitelem návrhem 

tohoto podání zabývali a dosp li k tomuto záv ru: 
Podatel požaduje zm nu zp sobu využití dot eného území ze zp sobu využití „ob anské vybavení - 
t lovýchovná a sportovní vybavení" schváleného zm nou 11/10 stávajícího ÚP na zp sob využití 
„smíšené obytné vesnické" tak, jak tomu bylo v územním plánu schváleném v roce 2004.  
K tomuto je pot eba uvést, že 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. Jeden 
z uvedených pozemk  (pozemek parc. . 3250/2 v k.ú. Hlu ín) byl již sou ástí návrhových ploch 
v p vodním územním plánu m sta schváleném v Zastupitelstvu m sta dne 29.6.2004, kde byl spolu 
s dalšími okolními parcelami za azen do území individuálního bydlení vesnického charakteru (U – 
BIV) s možností mj. výstavby rodinných dom . Pozemek parc. . 3196 v k.ú. Hlu ín byl již tehdy 
sou ástí zastav ného území individuálního bydlení vesnického charakteru (U – BIV). 
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 parc. . 3250/2 v k.ú. Hlu ín spolu s dalšími okolními 
pozemky (ozn. jako požadavek . 11/10) za azen do návrhové plochy rekreace a sportu (U-RS), které 
navazují na stávající sousední plochu rekreace a sportu s tím, že budou dodrženy hlukové limity v této 
ploše ve vztahu k navrhované zástavb  individuálního bydlení. Pozemek parc. . 3196 v k.ú. Hlu ín 
z stal sou ástí zastav ného území individuálního bydlení vesnického charakteru (U – BIV). Ú elem 
zm ny .10 bylo p ehodnotit rozsah a funk ní využití zastavitelných ploch ve všech ástech m sta 
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Hlu ína, mj. na základ  získaných znalostí v terénu i informací od jednotlivých vlastník  ohledn  
nezájmu vyvíjet jakoukoliv stavební innost i možnosti navrhovaného funk ního využití t chto ploch, 
byly p ehodnoceny jednotlivé návrhové plochy a u n kterých z nich (mj. práv  i výše uvedeného 
pozemku parc. . 3250/2 v k.ú. Hlu ín) prob hla zm na využití a za azení do návrhové plochy 
rekreace a sportu (U-RS). 
Rovn ž v nyní navrhovaném územním plánu Hlu ína je pozemek parc. . 3196 v k.ú. Hlu ín v souladu 
se stávajícím územním plánem sou ástí stabilizované plochy smíšené obytné vesnické (SV). Tudíž 
požadavek uvedený námitce za adit pozemek parc. . 3196 v k.ú. Hlu ín na plochu smíšenou obytnou 
vesnickou (SV) je irelevantní. Druhý podatelem uvedený pozemek parc. . 3250/2 v k.ú. Hlu ín je 
spolu s dalšími sousedními pozemky za azen do plochy ob anského vybavení – t lovýchovná a 
sportovní za ízení (OS) jako sou ást lokality Z 1.26. D vodem je zjišt ní, že k pozemk m ve 
zmi ované lokalit  v sou asné dob  není možné p es stávající zastav né plochy vzhledem k r zným 
stavebním aktivitám na t chto pozemcích z ídit dostate ný dopravní p ístup do navrhované lokality 
Z 1.26 z ul. Rovniny a zárove  napojit celou lokalitu (Z 1.26) na stávající inženýrské sít , a to 
v takovém rozsahu, aby tato plocha mohla být ur ena pro požadovanou p ípadnou výstavbu RD.  
Není zde možnost dopravn  napojit lokalitu tak, aby bylo možné p ístup ešit v souladu s ust. § 20 
odst. 4 vyhlášky . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném zn ní, 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.“, i dle ust. § 20 
odst. 7 vyhlášky . 501/2006 Sb., podle n hož: „Ke každé stavb  rodinného domu nebo stavb  pro 
rodinnou rekreaci nebo souvislé skupin  t chto staveb musí vést zpevn ná pozemní komunikace široká 
nejmén  2,5 m a kon ící nejdále 50 m od stavby.“. Také nelze vyhov t ust. § 22 odst. 2 vyhlášky 
.501/2006 Sb., ve kterém je uvedeno: „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.“. 
Rovn ž s p ihlédnutím ke stávající konfiguraci terénu a stávajícímu využití sousední lokality pro 
sportovn  rekrea ní ú ely (mj. cvi išt  pro psy) je snaha za azením pozemku parc. . 3250/2 v k.ú. 
Hlu ín do ploch ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení (OS) funk n  navázat na 
tyto sousední plochy. 
Jak uvádí podatel, v p ípad  realizace zp sobu využití pozemku parc. . 3250/2 v k.ú. Hlu ín) by byla 
plocha ur ená pro zastav ní t lovýchovným a sportovním za ízením v bezprost ední blízkosti (cca 6 
m) jeho rodinného domu (na parcele . 3197 v k.ú. Hlu ín), což by m lo negativní vliv na kvalitu 
podmínek mého bydlení. 
Vzhledem k tomu, že je pozemek zahrnut do zastavitelné plochy ob anského vybavení – t lovýchovná 
a sportovní za ízení (OS), kde jsou stanoveny konkrétní podmínky pro využití této plochy  
(Využití hlavní 
- plochy pro sport – sportovní h išt  a stadióny; 
- krytá sportovišt , sportovní haly, kryté bazény, dráhy, apod.; 
- šatny, klubovny, sociální za ízení pro sportovce i návšt vníky. 
Využití p ípustné 
- stravovací za ízení v etn  sezónního ob erstvení; 
- ubytovací za ízení je-li jeho realizace možná s ohledem na organizaci zástavby lokality; 
- maloobchodní služby s vazbou na využití hlavní; 
- byty majitel , správc  jako sou ást staveb pro provoz sportoviš ; 
- nezbytné stavby a za ízení pro provoz a údržbu sportovních areál  v etn  dílen, sklad , garáží; 
- stavby komunikací typu C a D, manipula ní plochy, parkovišt ; 
- související plochy okrasné a parkové zelen ; 
- související, nezbytná obslužná a ve ejná dopravní a technická infrastruktura; 
Využití nep ípustné: 
- stavby a innosti, které nesouvisí s využíváním sportovních areál .), 
nep edpokládá se p ípadnou realizací možných staveb nár st negativních vliv  na kvalitu podmínek 
bydlení podatele. 
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Podatel uvádí, že ponecháním zp sobu využití „ob anské vybavení - t lovýchovná a sportovní 
vybavení" v novém územním plánu bude narušeno jeho soukromé vlastnictví, a to vzhledem k tomu, 
že celý pozemek parc. . 3250/2 a ást pozemku parc. . 3196 v k.ú. Hlu ín je touto zm nou dot ena.  
Zde je nutné p ipomenout rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) ze dne 21. 7. 
2009, . j. 1 Ao 1/2009-120, . 1910/2009 Sb. NSS. Podle NSS je podmínkou zákonnosti územního 
plánu mimo jiné i to, že veškerá omezení vlastnických (jiných v cných práv z n ho vyplývajících) 
mají ústavn  legitimní a o zákonné cíle op ené d vody a jsou in na 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, což p edstavuje zásadu subsidiarity a minimalizace zásahu. Za p edpokladu 
dodržení uvedené zásady m že územním plánem 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 ten je povinen strp t je 
bez náhrady. V odst. 47 citovaného usnesení pak Nejvyšší správní soud dále dovodil, že „územní plán 
reguluje možné zp soby využití ur itého území. V tomto smyslu p edstavuje významný, by  ve své 
podstat  spíše nep ímý zásah do vlastnického práva t ch, jejichž nemovitosti tomuto nástroji právní 
regulace podléhají, nebo  doty ní vlastníci mohou své vlastnické právo vykonávat pouze v mezích 
p ípustných podle územního plánu. Znamená to p edevším, že jsou omezeni v tom, co se svým 
pozemkem i stavbou do budoucna mohou init, na p ípustné varianty využití jejich nemovitostí, jež 
vyplývají z územního plánu. V tomto smyslu m že územní plán p edstavovat zásadní omezení ústavn  
zaru eného práva vlastnit majetek, jež je jedním ze základních pilí , na nichž již po staletí stojí 
západní civilizace a její svobodný rozvoj. Zásahy do vlastnického práva 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 rozsudku ze dne 28.3.2008, . j. 2 Ao 1/2008-
51, Nejvyššího správního soudu se pak uvádí, že „Nejvyšší správní soud si je pochopiteln  v dom 
skute nosti, že právo vlastnit majetek je právem ústavn  zaru eným (viz l. 11 Listiny), p i emž z 
podstaty tohoto práva (vyjád eného tzv. „vlastnickou triádou“ - právo p edm t vlastnictví držet, 
užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním - § 123 ob anského zákoníku) v sob  nepochybn  
implicite zahrnuje i právo vlastníka p edm t vlastnictví zhodnocovat. Tento atribut vlastnického práva 
však nelze vykládat tak, že by se vlastník takového zhodnocení mohl domáhat na jiných osobách, 
v etn  ve ejné moci. Jestliže tedy v projednávané v ci navrhovatel jako vlastník parcely … zcela 
logicky poukazuje na skute nost, že v p ípad , kdy by tato parcela byla zahrnuta jako zastav né území, 
došlo by tím k jejímu zhodnocení, neznamená to, že by se takového zhodnocení mohl jakkoli 
domáhat.“. 
Rovn ž pak podatel uvádí, že ve stávajícím územním plánu - bez zm ny 10/11 je navržena p es jeho 
pozemek parc. . 3250/2 v k.ú. Hlu ín komunikace. S touto komunikací souhlasí z d vodu, že tento 
pozemek by byl obsluhován, v p ípad  realizace, z této komunikace. 
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) bylo vytipováno 20 lokalit, jejichž zástavba je podmín na zpracováním územní studie, 
která vy eší dopravní obsluhu vymezeného území a napojení na technickou infrastrukturu. Pat í sem i 
o lokalita ozn. 5 - ul. Rovniny, tudíž p vodní návrhy dopravního ešení lokality uvedené v p vodním 
ÚP z roku 2004 již nejsou platné. 
Dále podatel navrhuje realizovat zp sob využití „ob anské vybavení - t lovýchovná a sportovní 
vybavení“ na parcele . 3250/9, jejímž vlastníkem je M sto Hlu ín a která se nachází již v dostate né 
vzdálenosti od rodinných dom  v dané lokalit , ímž by nedošlo k dot ení vlastnických práv 
soukromých osob a realizace celého t lovýchovného a sportovního za ízení by bylo snadn ji 
uskute nitelné. 
Tato ást námitky je však irelevantní, pozemek parc. . 3250/9 v k. . Hlu ín již je sou ástí 
stabilizované plochy ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení (OS). 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se k ní nep ihlíží. Tzn. 
lokalita ozn. Z 1.26 v etn  pozemku parc. . 3250/2 v k.ú. Hlu ín z stane sou ástí návrhové 
zastavitelné plochy ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení (OS) pro možné 
rozší ení sousední ploch rekreace a sportu. Pozemek parc. . 3196 v k.ú. Hlu ín z stane sou ástí 
stabilizované plochy smíšené obytné vesnické (SV). 



P íloha . 10 opat ení obecné povahy ÚP Hlu ína 

11/1-1 
 

Námitka (ozn. pod . 11/1), 
kterou podala MUDr. Claudia Ondrušová, Mírové nám stí 1/1, 748 01 Hlu ín, (dále jen 
„podatelka“), písemn  dne 27.10.2015 dopisem ze dne 26.10.2015 (vedeno pod .j. HLUC-
44970/2015/ORPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání .11), doru eno v ádném termínu pro podání 
námitek k opakovanému ve ejnému projednání: 
 
text 1. ásti námitky: 
Podatelka tímto podává své, níže uvedené, námitky k upravenému návrhu územního plánu Hlu ína dle 

§ 52 odst. 3 stavebního zákona. Podatelka zárove  výslovn  uvádí, že trvá na všech svých námitkách 

uvedených v jejím podání ze dne 31. 3. 2014, jimž nebylo dosud v plném rozsahu vyhov no.“ 

 

Rozhodnutí o námitce: 
K námitce se nep ihlíží. 

Od vodn ní: 
Námitku podatelky nelze posoudit jako námitku k upravenému návrhu Územního plánu Hlu ína, 
p edloženou v rámci opakovaného ve ejného projednání, protože p edm tná lokalita nebyla dot ena 
úpravami a zm nami návrhu územního plánu projednávanými p i opakovaném ve ejném projednávání. 
A to s p ihlédnutím na rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2014, j. 50 A 15/2014-50, 
v n mž je mj. uvedeno, že: „Jak plyne z § 53 stavebního zákona z roku 2006, postupuje se p i 

opakovaném ve ejném projednání návrhu a jeho p íprav  obdobn  jako p i ve ejném projednání 

návrhu. By  v daném ustanovení výslovné omezení ve vztahu k možnosti dot ených osob podávat 

námitky proti podstatn  upravenému návrhu územního plánu chybí, je t eba toto omezení dovodit 

práv  z toho, že p i opakovaném ve ejném projednání se upravený územní plán projednává pouze v 

rozsahu provedených úprav, a proto námitky mohou dot ené osoby sm ovat pouze do provedených 

úprav návrhu územního plánu. V d sledku toho se logicky omezuje i okruh dot ených osob, nebo  

námitky mohou v této fázi podat již jen ti vlastníci pozemk  a staveb dot ení podstatnými zm nami v 

návrhu územního plánu. Sou asn  je t eba za osoby oprávn né podat námitky považovat i takové 

osoby, které své dot ení budou dovozovat nikoli z podstatných zm n návrhu územního plánu, ale z 

vn jších okolností s územním plánem úzce souvisejících. Takovými okolnostmi m že být nap íklad v 

mezidobí vydané územní rozhodnutí a stavební povolení umís ující a povolující stavbu na pozemku, 

který návrh územního plánu adí do nezastavitelných ploch. 

Opa ný p ístup, tedy p ipušt ní námitek všech vlastník  pozemk  regulovaných územním plánem i ve 

fázi opakovaného ve ejného projednání bez ohledu na to, že jejich pozemky byly dot eny podstatnou 

úpravou územního plánu, by podle názoru soudu znamenal rezignaci na koncentraci ízení, kterou 

stavební zákon z roku 2006 stanoví v § 52 odst. 3. Tato zásada p itom má v ízení o územním plánu 

zcela oprávn n  místo, nebo  jde o ízení, kterému je z d vodu jeho rozsáhlosti zcela nezbytné stanovit 

ur ité asové limity, p i emž nutno dodat, že i p es tyto limity jde velmi asto o ízení asov  velmi 

náro né. 

Jsou-li i p es shora u in né záv ry námitky v popsané situaci podány, nelze k nim podle názoru soudu 

p ihlížet, což je koncept uplatn ný stavebním zákonem jak pro námitky, které jsou podány opožd n  (§ 

52 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006), tak i pro námitky, o kterých bylo rozhodnuto p i vydání 

zásad územního rozvoje (§ 52 odst. 4 citovaného zákona). Na námitky podané neoprávn nou osobou 

p itom není d vodu nahlížet jinak. O takových námitkách se tudíž v cn  nerozhoduje.“ 
Vzhledem k tomu, že p edm tná námitka pouze odkazuje na námitku podanou k ve ejnému projednání 
konanému dne 26.3.2014 bez toho, aniž by podatelé v námitce uvád li jakékoliv nové skute nosti, 
které by se vztahovaly k úpravám návrhu územního plánu, námitku je nutné posuzovat jako námitku 
k ve ejnému projednání, ke které s v souladu s ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona nep ihlíží. 
Citované námitky byly v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona vyhodnoceny a projednány 
s dot enými orgány a jsou sou ástí p ílohy . 6 Opat ení obecné povahy ÚP Hlu ína (Návrh 
rozhodnutí o námitkách podaných p i ve ejném projednání Návrhu územního plánu Hlu ína a jejich 
od vodn ní).  
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se k ní nep ihlíží. 



P íloha . 10 opat ení obecné povahy ÚP Hlu ína 

11/2-1 
 

Námitka (ozn. pod . 11/2), 
kterou podala MUDr. Claudia Ondrušová, Mírové nám stí 1/1, 748 01 Hlu ín, (dále jen 
„podatelka“), písemn  dne 27.10.2015 dopisem ze dne 26.10.2015 (vedeno pod .j. HLUC-
44970/2015/ORPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání .11), doru eno v ádném termínu pro podání 
námitek k opakovanému ve ejnému projednání: 
 
text 2. ásti námitky: 
 „Podatelka požaduje, aby nebylo k navrhované trafostanici vedeno p ívodní venkovní vedení 

vysokého nap tí z odbo ky VN 22 kV - L192 bu  v bec, nebo aby bylo vedeno jako podzemní 

kabelové vedení vysokého nap tí. 

12.4 Od vodn ní námitky: 
Podatelka úvodem podotýká, že a koliv níže uvedená zm na není v bec obsažena v soupisu úprav 

návrhu územního plánu na základ  výsledku ve ejného projednání, zve ejn ném na internetových 

stránkách po izovatele, považuje podatelka tuto zm nu za podstatnou ve smyslu § 53 odst. 2 

stavebního zákona a tedy za takovou, jenž by m la být p edm tem opakovaného ve ejného projednání. 

Koordina ní výkres na grafické p íloze územního plánu Hlu ína . II.B.a z roku 2013 vymezoval 

elektrické vedení, napojující se na trafostanici Rovniny (H-12) v toliko p es pozemky par. . 3250/26, 

3250/27, 3250/29, 4528/12, 3133/18, 3133/16, 3133,1 a 3133/21 (kdy poslední z uvedených pozemk  

je také ve vlastnictví podatelky) s tím, že samotná trafostanice byla vymezena na pozemcích par. . 

3250/26 a par. . 3250/27, vše v katastrálním území Hlu ín. 

Návrh územního plánu Hlu ín, upravený na základ  ve ejného projednání, respektive koordina ní 

výkres v grafické p íloze návrhu územního plánu Hlu ína . II.B.a z roku 2015 elektrické vedení v 

lokalit  dále prodlužuje, a to mimo jiné p es pozemek podatelky, a to až po pozemky par. . 3250/30 a 

3237, oba v katastrálním území Hlu ín. 

Podatelka nesouhlasí jak se samotným prodloužením venkovního vedení vysokého nap tí oproti ešení 

v návrhu územního plánu Hlu ína z roku 2013, tak také s celým ešením p ívodního venkovního vedení 

vysokého nap tí z odbo ky VN 22 kV - L192 až po navrhovanou trafostanici Rovniny (H-12).  

Na stran  111 textové ásti od vodn ní návrhu územního plánu Hlu ína se uvádí, že umíst ní nových 

trafostanic (a tedy i p ívodu vedení vysokého nap tí do t chto trafostanic) je situováno do míst s 

navrhovanou výstavbou, pop ípad  do míst s p edpokládaným výskytem nedostatku transforma ního 

výkonu. Stejn  tak lze nalézt na stejném míst  textové ásti od vodn ní návrhu územního plánu 

Hlu ína informaci o tom, že stávající distribu ní trafostanice budou dopln ny 19 novými DTS 

navrženými v lokalitách s novou výstavbou.  

Podatelka má p edn  za to, že pozemky, p es které vede nov  navržená ást koridoru p ívodu 

elektrického nap tí z odbo ky VN 22 kV - L192 až po navrženou trafostanici Rovniny (H-12), se 

nachází ve stávající, již platným územním plánem vymezené ploše OS - ob anské vybavení -
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t lovýchovná a sportovní za ízení, tedy nikoliv v lokalit  s nov  navrhovanou výstavbou, do níž by se 

ve smyslu shora odkazované textové ásti od vodn ní návrhu územního plánu Hlu ína m la umis ovat 

trafostanice, respektive p ívod vedení do takové trafostanice.  

Navrhovaný p ívod vedení vysokého nap tí i trafostanice Rovniny (H-12) má, dle p esv d ení 

podatelky, sloužit p edevším nov  navržené ploše Z 1.58 vymezené jako plocha SV - smíšená obytná 

vesnická, na níž je navíc výstavba podmín ná vypracováním územní studie. Za takové situace by bylo 

od vodn né vést p ívod vedení vysokého nap tí v rámci samotné plochy, jíž má sloužit.  
P ívod elektrického nap tí do této lokality však není nutné vést p es pozemky podatelky, respektive 

p es lokální biocentrum a již vymezenou plochu OS - ob anské vybavení -t lovýchovná a sportovní 

za ízení. Jako vhodn jší se v tomto ohledu jeví vést vedení vysokého nap tí od místa stávající 

trafostanice Hlu ín - Za školou, která je od lokality Z 1.58 vzdálená pouze cca 124 metr  

jihovýchodním sm rem (viz obrázek) a od navrhovaného umíst ní trafostanice Rovniny (H-12) pouze 

340 metr  (srov. navrhovanou délku p ívodu elektrického vedení do trafostanice Rovniny H-12 p es  

pozemky podatelky, tj. cca 520 metr ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako nehospodárné, nelogické a zejména odporující požadavku minimalizace zásah  do vlastnických 

práv podatelky a tím i principu proporcionality se tak jeví ešení, kdy na místo p ívodu vedení od 340 

metr  vzdálené trafostanice Hlu ín - Za školou, je navrhován p ívod od 520 metr  vzdáleného vedení 

VN 22 kV - L192, a to vedení nadzemního p es zalesn nou krajinu, lokální biocentrum a plochy, pro 

které není tento p ívod vysokého nap tí primárn  ur en.  

Z výše uvedených d vod  má podatelka za to, že p ívodní venkovní vedení vysokého nap tí z 

odbo ky VN 22 kV - L192 až po navrhovanou trafostanici Rovniny (H-12) nem že vést p es její 
pozemky a v zásad  by nem lo být v bec navrhováno p es plochu lokálního biocentra a plochu OS - 

ob anské vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení, jejíž jsou pozemky podatelky sou ástí. Naopak 

má za to, že p ívod vedení vysokého nap tí do lokality Z 1.58 by m l vést z místa napojení trafostanice 

Hlu ín - Za školou, která je v bezprost edním sousedství lokality Z 1.58 a jeví se jako logi t jší a z 

hlediska zákona vhodn jší ešení.  

Podatelka má za to, že jí navrhovanému ešení nebrání ani kapacita p enosové schopnosti vedení 

VN 22 kV - L179, z n hož vede p ívodní vedení vysokého nap tí do místa napojení trafostanice Hlu ín 

- Za školou, které bylo v roce 1998 na hranici své maximální p enosové schopnosti. Jak se totiž uvádí 

na stran  111 textové ásti od vodn ní návrhu územního plánu Hlu ín, p enosová schopnost vedení 
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VN je v rámci ešeného území dostate ná, a to i v p ípad  zkapacitn ní rozvodny R 22 kV Dolní 

Benešov.  

Pokud by však výše navržené ešení podatelky nebylo z technických d vod  možné, požaduje 

podatelka, aby celé p ívodní vedení vysokého nap tí v rozsahu od odbo ky VN 22 kV - L192 až po 
navrhovanou trafostanici Rovniny (H-12) bylo vedeno jako vedení zemní kabelové, a to z d vodu 

ochrany stávajícího biocentra, vzrostlých strom  v lokalit  a minimalizace zásah  do práv vlastník  

pozemk , p es n ž má vedení vést. 

Na stran  111 textové ásti od vodn ní návrhu územního plánu Hlu ín se uvádí, že uvnit  m stské 

zástavby p echází venkovní vedení vysokého nap tí do kabelového (zemního) vedení VN 22 kV 

zaúst ného do kioskových trafostanic.  

S tímto konstatování je však v p ímém rozporu navrhované nadzemní (venkovní) vedení VN 22 kV p es 

pozemky v ploše OS - ob anské vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení. A koliv se v sou asné 

dob  v území nachází p edevším stromový porost, nejeví se jako vhodné navrhovat na ploše ur ené k 

možné zástavb  bezprost edn  sousedící s centrální zástavbou m stské ásti Rovniny nadzemní vedení 

VN 22 kV, pokud m sto obecn  sm uje k nahrazování nadzemního vedení v m stské zástavb  

vedením zemním, kabelovým. 
Navrhované p ívodní nadzemní vedení VN 22 kV z odbo ky VN 22 kV - L192 pak vede v sou asné 

dob  p es stromový porost, kde nutn  i s ohledem na pov trnostní podmínky bude docházet k zásah m 

do ochranného pásma nadzemního vedení. ešení t chto zásah  pomocí vykácení porostu se pak 

nejeví jako ešení minimalizující zásahy do vlastnických práv podatelky ani jako ešení, na n mž by 

mohl být shledán ve ejný zájem. Navíc toto navrhované nadzemní vedení vede též p es p írodní plochy 

lokálního biocentra, jež tvo í sou ást územního systému ekologické stability a p edstavují nejcenn jší 

sou ásti místní p írody a krajiny, jež mají zajiš ovat pokud možno trvalou existenci druh  nebo 

spole enstev p vodních druh  plan  rostoucích rostlin a voln  žijících živo ich  a jejich genových 

zdroj . Navržení nadzemního vedení VN 22 kV p es toto území, které celé biocentrum zhruba v jeho 

polovin  d lí a zat žuje svým ochranným pásmem, je z povahy v ci v rozporu s ve ejným zájmem na 
takové trvalé existenci plan  rostoucích rostlin a voln  žijících živo ich . Tento rozpor lze bu  ešit 

úplným vyn tím vedení VN 22 kV z navržené lokality, nebo aspo  minimalizovat vymezením vedení VN 

22 kV co by vedením zemním, kabelovým.  

V neposlední ad  nadzemní vedení VN 22 kV ned vodn  omezuje též vlastnická práva podatelky 

k jejím pozemk m, p i emž zejména omezuje nakládání s t mito pozemky z hlediska nutnosti dodržení 

ochranného pásmo po stranách nadzemního vedení a tím též snižuje hodnotu pozemk  podatelky. 

Nadzemní vedení VN 22 kV p itom v bec nemusí vést p es pozemky podatelky a ani se takové ešení 

p ívodu nadzemního vedení VN 22 kV do lokality nejeví jako nejvhodn jší. Z výše uvedeného je patrné, 

že existuje vhodn jší a z hlediska zásahu do práv podatelky p ízniv jší ešení vedení p ívodního vedení 

VN 22 kV do lokality, které z hlediska proporcionality musí být zváženo a dle p esv d ení podatelky 

musí být tímto zp sobem dosavadní navržené ešení nahrazeno.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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E.4. TECHNICKÉ VYBAVENÍ v ásti ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ  mj. uvedeno, že 
je t eba ešit energetické zásobování nov  navržených lokalit výstavby, a dále pak, že podle dislokace 
funk ních zón navrhnout dopln ní sít  VN 22 kV v etn  rozmíst ní nových trafostanic (pop . posílení 
jejich výkonu) dle návrhu nových lokalit. V kapitole D. POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A 
PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ ÚZEMÍ (URBANISTICKOU KONCEPCI A KONCEPCI 
USPO ÁDÁNÍ KRAJINY) je pak 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. 
P ívodní vedení VN a nová trafostanice jsou navrženy z d vodu zabezpe ení stabilních a spolehlivých 
dodávek elektrické energie zejména v oblasti Starých Rovnin. Nová trafostanice tak umožní zajistit 
dostate né množství elektrické energie pro nov  navrženou zástavbu a spolehlivost dodávek pro 
zástavbu stávající. Návrh p ívodního vedení VN ur uje pouze základní zásady, nezabývá se však 
bližšími specifiky (typ vedení, vzdušné, zemní apod.). Tyto záležitosti jsou pln  v kompetenci 
dodavatele elektrické energie. P ívodní vedení tedy není nutno realizovat jako vzdušné, jde pouze o 
doporu ující návrh ÚP. Prodloužení navrženého p ívodního vedení vychází ze zpracované územní 
studie „Hlu ín, ul. Rovniny – Za starou školkou - lokalita 4“, kde je p ívodní vedení navrženo zemním 
kabelem v celé délce. Tato územní studie byla zpracována v souladu se stávajícím územním plánem 
Hlu ína, konkrétn  zm nou . 10, v niž se mj. navrhuje lokalitu „Za starou školkou“ prov it 
zpracováním územní studie, která vy eší dopravní obsluhu vymezeného území a napojení na 
technickou infrastrukturu. U této zpracované územní studie byla v prosinci 2015 schválena možnost 
využití jako podkladu pro rozhodování v území (v souladu s § 30 odst. 4 stavebního zákona). 
Propojení nové trafostanice a stávající trafostanice v lokalit  “Za starou školkou“ je ešeno podrobn ji 
v rámci zpracované územní studie, avšak z hlediska zabezpe ení stability dodávek je nutno p ívodní 
vedení realizovat ze stávajícího vedení VN s ozna ením L192. 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. Tzn. umíst ní 
navrhované trafostanice H-12 a trasa navrhovaného vedení vysokého nap tí z odbo ky VN 22 kV - 
L192 k této trafostanici z stává dle p vodního návrhu p edloženého p i opakovaném ve ejném 
projednání návrhu ÚP Hlu ína. 
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Námitka (ozn. pod . 11/3), 
kterou podala MUDr. Claudia Ondrušová, Mírové nám stí 1/1, 748 01 Hlu ín, (dále jen 
„podatelka“), písemn  dne 27.10.2015 dopisem ze dne 26.10.2015 (vedeno pod .j. HLUC-
44970/2015/ORPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání .11), doru eno v ádném termínu pro podání 
námitek k opakovanému ve ejnému projednání: 
 
text 3. ásti námitky: 
„Podatelka požaduje, aby byla plocha Z 3.6 prov ena územní studií z hlediska ú elného využití 

plochy Z 3.6 a rovnom rného zastav ní všech pozemk  v této ploše, v etn  pozemku podatelky par. 

. 396/2 a zárove  ve vztahu k nov  p esunuté ploše Z 3.22 v bezprost edním sousedství uvedeného 

pozemku podatelky, a to se lh tou pro vložení dat o této územní studii do evidence územn  

plánovací innosti dva roky od vydání územního plánu.  

13.4 Od vodn ní námitky:  
Po ve ejném projednání byly v návrhu územního plánu Hlu ín provedeny podstatné úpravy, 

spo ívající mimo jiné ve zm n  vymezení funk ního využití ásti stabilizované plochy „OS -ob anské 

vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení, resp. jejího za azení do návrhové plochy „PZ - ve ejná 

prostranství - s p evahou nezpevn ných ploch (ve ejná zele )“. Ve vztahu ke stejné ásti parcely 

396/1 bylo již dne 26.9.2012 vydáno stavební povolení pro stavbu „Rekonstrukce h išt  pro mládež 
v Darkovi kách“ .J. HLUC-41109/2012/OV/HL. Zárove  je navržena zm na využití zastavitelné 

plochy Z 3.22 z plochy „PZ - ve ejná prostranství s p evahou nezpevn ných ploch (ve ejná zele ) a 

její za azení do návrhové plochy „SV - smíšené obytné vesnické" (ozna ené Z 3.6) v etn  úpravy 

velikosti plochy Z 3.6 v souladu s p eparcelováním a posunem hranic n kterých pozemk :  

 

Podatelka má za to, že by zachováním sou asného stavu p i p eparcelaci pozemk  v lokalit  Z 3.6 a 

p emíst ním plochy zelen  Z 3.22 docházelo k ned vodným neurbanizovaným mezerám v území. 

Pozemek podatelky par. . 396/2 v katastrálním území Darkovi ky by nemohl být využit v plném 

rozsahu, nebo  jediný p ístup k zadním ástem pozemku by vedl práv  p es uvedený pozemek 

podatelky a tento by tak mohl sloužit toliko jako p ístupová cesta, nikoliv jako plnohodnotná plocha 

SV - smíšená obytná vesnická. Obdobný problém se p itom podle názoru podatelky týká též využití 

pozemku ve vlastnictví obce pare. . 396/20 v katastrálním území M sta Hlu ín (viz obrázek níže). 
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Podatelka proto požaduje, aby byla plocha Z 3.6 prov ena územní studií z hlediska ú elného využití 

plochy Z 3.6 a rovnom rného zastav ní všech pozemk  v této ploše, v etn  pozemku podatelky par. . 

396/2 a zárove  ve vztahu k nov  p esunuté ploše Z 3.22 v bezprost edním sousedství uvedeného 

pozemku podatelky, a to se lh tou pro vložení dat o této územní studii do evidence územn  plánovací 

innosti dva roky od vydání územního plánu.“ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o námitce: 
K námitce se nep ihlíží.  
 

Od vodn ní: 
Námitku podatelky (tzn. prov ení plochy Z 3.6 územní studií z hlediska ú elného využití této plochy 
a rovnom rného zastav ní všech pozemk  v této ploše) nelze posoudit jako námitku k upravenému 
návrhu Územního plánu Hlu ína, p edloženou v rámci opakovaného ve ejného projednání, protože  
podatelka jako vlastník pozemku parc. . 396/2 v k.ú. Darkovi ky nebyla dot ena úpravami a 
zm nami návrhu územního plánu projednávanými p i opakovaném ve ejném projednávání. 
Dle ust. § 52 odst. 2 zák. . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), 
v platném zn ní, cit.: „Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemk  a 
staveb dot ených návrhem ešení, oprávn ný investor a zástupce ve ejnosti.“ 
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Dle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2014, j. 50 A 15/2014-50, cit: „Jak plyne z § 53 

stavebního zákona z roku 2006, postupuje se p i opakovaném ve ejném projednání návrhu a jeho 

p íprav  obdobn  jako p i ve ejném projednání návrhu. By  v daném ustanovení výslovné omezení ve 

vztahu k možnosti dot ených osob podávat námitky proti podstatn  upravenému návrhu územního 

plánu chybí, je t eba toto omezení dovodit práv  z toho, že p i opakovaném ve ejném projednání se 

upravený územní plán projednává pouze v rozsahu provedených úprav, a proto námitky mohou 

dot ené osoby sm ovat pouze do provedených úprav návrhu územního plánu. V d sledku toho se 

logicky omezuje i okruh dot ených osob, nebo  námitky mohou v této fázi podat již jen ti vlastníci 

pozemk  a staveb dot ení podstatnými zm nami v návrhu územního plánu. Sou asn  je t eba za osoby 

oprávn né podat námitky považovat i takové osoby, které své dot ení budou dovozovat nikoli z 

podstatných zm n návrhu územního plánu, ale z vn jších okolností s územním plánem úzce 

souvisejících. Takovými okolnostmi m že být nap íklad v mezidobí vydané územní rozhodnutí a 

stavební povolení umís ující a povolující stavbu na pozemku, který návrh územního plánu adí do 

nezastavitelných ploch. 

Opa ný p ístup, tedy p ipušt ní námitek všech vlastník  pozemk  regulovaných územním plánem i ve 

fázi opakovaného ve ejného projednání bez ohledu na to, že jejich pozemky byly dot eny podstatnou 

úpravou územního plánu, by podle názoru soudu znamenal rezignaci na koncentraci ízení, kterou 

stavební zákon z roku 2006 stanoví v § 52 odst. 3. Tato zásada p itom má v ízení o územním plánu 

zcela oprávn n  místo, nebo  jde o ízení, kterému je z d vodu jeho rozsáhlosti zcela nezbytné stanovit 

ur ité asové limity, p i emž nutno dodat, že i p es tyto limity jde velmi asto o ízení asov  velmi 

náro né. 

Jsou-li i p es shora u in né záv ry námitky v popsané situaci podány, nelze k nim podle názoru soudu 

p ihlížet, což je koncept uplatn ný stavebním zákonem jak pro námitky, které jsou podány opožd n  (§ 

52 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006), tak i pro námitky, o kterých bylo rozhodnuto p i vydání 

zásad územního rozvoje (§ 52 odst. 4 citovaného zákona). Na námitky podané neoprávn nou osobou 

p itom není d vodu nahlížet jinak. O takových námitkách se tudíž v cn  nerozhoduje.“ 

 

Podatelka sice uvádí, že po ve ejném projednání došlo v této lokalit  k p emíst ní návrhové plochy 
Z 3.22 do stabilizované plochy OS a zm n  využití zastavitelné plochy Z 3.22 z plochy „PZ - ve ejná 
prostranství s p evahou nezpevn ných ploch (ve ejná zele ) a její za azení do návrhové plochy „SV - 
smíšené obytné vesnické" (ozna ené Z 3.6) v etn  úpravy velikosti plochy Z 3.6 v souladu s 
p eparcelováním a posunem hranic n kterých pozemk , ovšem t mito úpravami nebyl dot en 
pozemek podatelky, resp. nedošlo k dot ení vlastnických práv podatelky k tomuto pozemku. 
Dle tvrzení podatelky zachováním sou asného stavu p i p eparcelaci pozemk  v lokalit  Z 3.6 a 
p emíst ním plochy zelen  Z 3.22 by docházelo k ned vodným neurbanizovaným mezerám v území, 
kdy pozemek podatelky parc. . 396/2 v katastrálním území Darkovi ky by nemohl být využit v plném 
rozsahu, nebo  jediný p ístup k zadním ástem pozemku by vedl práv  p es uvedený pozemek 
podatelky a tento by tak mohl sloužit toliko jako p ístupová cesta, nikoliv jako plnohodnotná plocha 
SV - smíšená obytná vesnická. 
P eparcelace pozemk  není záležitostí územního plánování, územní plán je vždy zpracováván na 
podkladu aktuální katastrální mapy, aniž by mohl ovlivnit proces d lení pozemk .  
Ke shora uvedenému tvrzení podatelky je t eba uvést, že návrh plochy zelen  Z3.22 v upraveném 
návrhu územního plánu projednávanému na opakovaném ve ejném projednání se nijak nedotýká 
dopravního p ístupu k pozemku podatelky parc. . 396/2 v k.ú. Darkovi ky, a v návaznosti na to 
možnosti jeho využití. Jak plocha OS, tak plocha PZ umož uje za ur itých podmínek umístit a 
následn  realizovat dopravní p ístup. Pozemek podatelky parc. . 396/2 v k.ú. Darkovi ky je navíc od 
ešené plochy odd len pozemkem parc. . 396/20 – ostatní plocha,ostatní komunikace v k.ú. 

Darkovi ky, který je ve vlastnictví m sta Hlu ín, p ístup k zadním ástem pozemku podatelky je tudíž 
vždy podmín n p ístupem p es uvedený pozemek, bez ohledu na za azení sousední plochy v územním 
plánu. 
Vzhledem k uvedeným skute nostem lze uzav ít, že navrhovanými úpravami územního plánu nedošlo 
k dot ení vlastnických práv podatelky k pozemku parc. . 396/2 v k.ú. Darkovi ky a k podané námitce 
tudíž nelze v souladu s výše citovanými záv ry rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 16. 12. 
2014, j. 50 A 15/2014-50 p ihlížet. 
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Skute nost, že námitka nedosahuje právních ú ink , však nebrání tomu, aby se po izovatel se 
zpracovatelem návrhu územního plánu a ur eným zastupitelem nemohli zabývat jejím v cným 
obsahem a prov it tak z vlastního podn tu, zda požadavek v námitce obsažený nenasv d uje lepšímu 
ešení Územního plánu Hlu ína. Z vlastního podn tu se po izovatel s ur eným zastupitelem návrhem 

tohoto podání zabývali a dosp li k tomuto záv ru: 
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 
E.2. VE EJNÁ PROSTRANSTVÍ uvedeno, že územní plán navrhne podmínky pro ochranu 
stávajících ploch ve ejných prostranství a prov í možnost návrhu nových ploch ve ejných 
prostranství. Pro souvisle zastavitelné plochy s funkcí bydlení, ob anského vybavení, rekreace a 
smíšené obytné o rozloze v tší než 2 ha stanovit podmínku vymezení plochy ve ejného prostranství o 
vým e nejmén  0,1 ha, p ípadn  ve ejné prostranství vymezit v územním plánu v návaznosti na 
uvedené plochy. V p ípad  návrhové plochy Z 3.6. s celkovou vým rou 3,96 ha jako plochy smíšené 
obytné vesnické (SV) byla vedle této plochy vymezena návrhová plocha Z 3.22, která je navržena jako 
plocha ve ejných prostranství s p evahou zpevn ných ploch (ve ejná zele ) (ozn. PZ). 
Dle návrhu územního plánu Hlu ína je pozemek podatelky (pozemek parc. . 396/2 v k.ú. 
Darkovi ky) za azen do plochy pro možnou výstavbu RD, tzn. návrhové plochy SV – smíšené obytné 
vesnické jako sou ást lokality Z 3.6. s celkovou vým rou 3,96 ha. 
Podatelka má za to, že by zachováním sou asného stavu p i p eparcelaci pozemk  v lokalit  Z 3.6 a 
p emíst ním plochy zelen  Z 3.22 docházelo k ned vodným neurbanizovaným mezerám v území, a to 
tím, že pozemek podatelky par. . 396/2 v katastrálním území Darkovi ky by nemohl být využit v 
plném rozsahu, nebo  jediný p ístup k zadním ástem pozemku by vedl práv  p es uvedený pozemek 
podatelky a tento by tak mohl sloužit toliko jako p ístupová cesta, nikoliv jako plnohodnotná plocha 
SV - smíšená obytná vesnická. Obdobný problém se p itom podle názoru podatelky týká též využití 
pozemku ve vlastnictví m sta, a to pozemku parc. . 396/20 (k.ú. Darkovi ky). Podatelka proto 
požaduje, aby byla plocha Z 3.6 prov ena územní studií z hlediska ú elného využití plochy Z 3.6 a 
rovnom rného zastav ní všech pozemk  v této ploše, v etn  pozemku podatelky par. . 396/2 a 
zárove  ve vztahu k nov  p esunuté ploše Z 3.22 v bezprost edním sousedství uvedeného pozemku 
podatelky, a to se lh tou pro vložení dat o této územní studii do evidence územn  plánovací innosti 
dva roky od vydání územního plánu. 
K tomuto uvádíme, že územní studie pat í podle stavebního zákona mezi územn  plánovací podklady. 
Dle § 30 odst. 1 stavebního zákona územní studie navrhuje, prov uje a posuzuje možná ešení 
vybraných problém , p ípadn  úprav nebo rozvoj n kterých funk ních systém  v území, nap íklad 
ve ejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významn  ovliv ovat 
nebo podmi ovat využití a uspo ádání území nebo jejich vybraných ástí. Slouží tedy k ov ení 
možností a podmínek zm n v území, slouží jako podklad k po izování územn  plánovací 
dokumentace, jejích zm n a pro rozhodování v území. Plocha Z 3.6 je z hlediska vlastnických vztah  
rozd lená mezi n kolik vlastník , z nichž vlastník s nejv tším zastoupením pozemk  v lokalit  
požádal o d lení svých pozemk  (vydáno M Ú Hlu ín, odborem výstavby, formou sd lení ze dne 
6.10.2014 pod .j. HLUC/40357/2014/OV/Hl) v tom rozsahu, že je možné všechny pozemky v ploše 
Z 3.6 dopravn  zp ístupnit na budoucí i stávající komunikaci. Zárove  je možno tímto zp sobem 
vy ešit i inženýrské sít . S ohledem na uvedené nemá požadavek na po ízení územní studie své 
opodstatn ní, nebo  situace v území již byla vy ešena samotnými vlastníky pozemk  zde se 
nacházejících.  
Argument podatelky, že jediný p ístup k zadním ástem pozemku parc. . 396/2 v k.ú. Darkovi ky 
vede práv  p es uvedený pozemek podatelky a tento by pak mohl sloužit toliko jako p ístupová cesta, 
nikoliv jako plnohodnotná plocha SV - smíšená obytná vesnická, není opodstatn ný, nebo  samotný 
tvar pozemku není d vodem pro to, aby k pozemku muselo být zajišt no více dopravních p ístup  a 
bylo tak možné samostatn  dopravn  obsloužit jednotlivé ásti pozemku. Za této situace je záležitostí 
samotného vlastníka, jak si zajistí p ístup k jednotlivým ástem pozemku (prost ednictvím dohody 
s vlastníky okolních pozemk ), p i emž nelze o ekávat, že daná záležitost bude vy ešena 
prost ednictvím vznášení ned vodných požadavk  na obec, resp. její orgány nap . v procesu tvorby 
územního plánu.   
V § 30 odst. 2 stavebního zákona je uvedeno, že po izovatel po izuje územní studii v p ípadech, kdy je 
to uloženo územn  plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podn tu. Z tohoto vyplývá, že 
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podmínka po ízení územní studie nemusí být vždy nutn  uložena v územn  plánovací dokumentací a 
územní studie m že být kdykoliv po ízena i z vlastního i jiného podn tu, nelze tedy vylou it její 
po ízení pro danou lokalitu v budoucnu. Dle § 30 odst. 3 stavebního zákona pak p i po ízení územní 
studie z jiného podn tu m že po izovatel podmínit úplnou nebo áste nou úhradou náklad  od toho, 
kdo tento podn t podal. Ovšem v p ípad , že je po ízení územní studie uloženo územním plánem, 
hradí územní studii m sto (stalo se tak z vlastní v le zastupitelstva m sta), což by v tomto p ípad , 
pokud jsou majoritními vlastníky pozemk  v lokalit  soukromé subjekty, které navíc již mají vy ešené 
d lení pozemk  pro možnou budoucí stavební realizaci v této lokalit , znamenalo nehospodárné 
nakládání s ve ejnými prost edky. 
K požadavku podatelky týkajícího se lh ty na vložení dat o požadované územní studii do evidence 
územn  plánovací innosti, a to v délce dvou let od vydání územního plánu uvádíme, že novela 
stavebního zákona ú inná od 1. 1. 2013 (zákon . 350/2012 Sb.) stanovila povinnost v p ípad  
podmín ní rozhodování o zm nách v území územní studií stanovit v územním plánu rovn ž podmínky 
pro její po ízení a p im enou lh tu pro vložení dat o ní do evidence územn  plánovací innosti (§ 43 
odst. 2 stavebního zákona). Marným uplynutím této stanovené lh ty omezení zm n v území zaniká.  
Lh ta pro po ízení územních studií, jejichž po ízení je navrhováno návrhem územního plánu, pro 
jejich schválení po izovatelem a vložení dat o t chto studiích do evidence územn  plánovací innosti 
se návrhem územního plánu stanovuje do 4 let od vydání ÚP. Uvedená lh ta 4 let je vzhledem rozsahu 
prací a termín  nutných pro zpracování územní studie oproti návrhu podatelky (tzn. 2 roky od vydání 
územního plánu) adekvátní.  
Podatelka také uvádí, že po ve ejném projednání došlo v této lokalit  k p emíst ní návrhové plochy 
Z 3.22 do stabilizované plochy ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení (OS), a to na 
pozemek parc. . 396/1 v k.ú. Darkovi ky, který je v majetku m sta, a že na tento pozemek již bylo 
dne 26.9.2012 vydáno stavební povolení pro stavbu „Rekonstrukce h išt  pro mládež v Darkovi kách“ 

.J. HLUC-41109/2012/OV/HL. 
K tomuto uvádíme, že vzhledem k tomu, že návrhová plocha Z 3.22 je navržena jako plocha ve ejných 
prostranství s p evahou zpevn ných ploch (ve ejná zele ) (ozn. PZ), kde jsou stanoveny konkrétní 
podmínky pro využití této plochy 
(Využití hlavní 

- plochy ve ejn  p ístupné zelen . 

Využití p ípustné 

- prvky a stavby drobné architektury a mobiliá  v etn  ve ejného osv tlení; 

- d tská h išt , za ízení pro odpo inek a relaxaci; 

- související nezbytné obslužné komunikace v etn  parkovacích a manipula ních ploch a komunikací 

pro p ší, pokud jejich celková plošná vým ra nep esáhne 30% celkové plochy jednotlivé plochy PZ; 

- související, nezbytná obslužná a ve ejná technická infrastruktura. 

Využití nep ípustné: 

- za ízení a stavby, které p ímo nesouvisí s využitím ve ejné zelen , krom  staveb uvedených ve využití 

p ípustném.),  

p edpokládá se s p ihlédnutím k stávajícímu majiteli (tzn. M stu Hlu ín), že ást pozemku dot eného 
plochou Z 3.22 z stane jako ve ejné prostranství, ve kterém mohou být realizována mj. i „d tská 

h išt , za ízení pro odpo inek a relaxaci“, což podatelkou zmi ovaná stavba h išt  pro mládež 
bezesporu je. 
Uvedená úprava není v rozporu ani s textovou ástí výroku návrhu ÚP Hlu ína v kap. I.A.d.4 Ve ejná 
prostranství, v níž je mj. uvedeno, že ve ejnými prostranstvími jsou i plochy sportoviš  a plochy 
p ím stské rekreace (bývalá št rkovna – nyní Hlu ínské jezero, bývalá pískovna apod.).  
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se k ní nep ihlíží. Tzn. 
plocha ozn. jako Z 3.6. nebude za azena do ploch, ve kterých je rozhodování o zm nách v území 
podmín no zpracováním územní studie. 
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Námitka (ozn. pod . 11/4), 
kterou podala MUDr. Claudia Ondrušová, Mírové nám stí 1/1, 748 01 Hlu ín, (dále jen 
„podatelka“), písemn  dne 27.10.2015 dopisem ze dne 26.10.2015 (vedeno pod .j. HLUC-
44970/2015/ORPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání .11), doru eno v ádném termínu pro podání 
námitek k opakovanému ve ejnému projednání: 
 
text 4. ásti námitky: 
„Podatelka požaduje, aby bylo pásmo hygienické ochrany istírny odpadních vod OV Hlu ín 

vymezeno na jejím pozemku toliko v zákonném rozsahu.  

14.4 Od vodn ní námitky:  
Podatelka upozor uje na skute nost, že pásmo hygienické ochrany istírny odpadních vod OV 
Hlu ín bylo po podstatných úpravách návrhu územního plánu Hlu ína zv tšeno, v n kterých místech 
až o 20 metr , a to na úkor pozemku parc. . 3829/1 ve vlastnictví podatelky v katastrálním území 
Hlu ín.  

 
V upraveném návrhu územního plánu není toto zv tšení pásma ochrany istírny odpadních vod OV 
nikterak od vodn no a nezmi uje se o n m ani dokument „P íloha p i po ízení územního plánu", 
která má obsahovat popis zm n návrhu územního plánu vyplývajících z postup  dle stavebního 
zákona. Dle § 58 vodního zákona p itom m že o ochranném pásmu rozhodnout pouze vodoprávní 
ú ad postupem pro vydání opat ení obecné povahy. Územním plánem nelze toto ochranné pásmo 
jakkoliv modifikovat.  
Podatelka tedy žádá, aby bylo pásmo hygienické ochrany istírny odpadních vod OV vymezeno 
toliko v zákonném nezbytném rozsahu v souladu s p íslušným rozhodnutím vodoprávního ú adu a 
zásah do vlastnického práva podatelky tak byl minimalizován.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 
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Od vodn ní: 
Podatelka v této ásti námitky požaduje, aby bylo pásmo hygienické ochrany istírny odpadních vod 

OV Hlu ín vymezeno na jejím pozemku toliko v zákonném rozsahu. 
K tomuto uvádíme, že pásmo hygienické ochrany (PHO) (resp. pásmo ochrany prost edí) istírny 
odpadních vod ( OV) Hlu ín bylo v návrhu územního plánu stanoveno v souladu s dosavadním 
platným územním plánem m sta Hlu ína v rozsahu 150 m a v tomto rozsahu zapracováno do grafické 
ásti jako sou ást podklad  pro spole né a ve ejné projednání. P i zpracování úprav návrhu územního 

plánu na základ  výsledku ve ejného projednání vyplynul i požadavek v rámci úprav dopln ní 
informací ke stávající OV Hlu ín – Jasénky. Na základ  tohoto požadavku bylo rovn ž i up esn no 
vymezení PHO, a to dle aktuální digitální katastrální mapy, a to podle stávajícího oplocení kolem 

OV. 
Jak uvádí podatelka, ochranné pásmo (PHO) OV stanovuje p íslušný vodoprávní ú ad (viz § 58 odst. 
3 zák. . 254/2000 Sb., o vodách a o zm n  n kterých zákon  (vodní zákon), v platném zn ní). 
Vzhledem k tomu, že OV Hlu ín nemá stanoveno ochranné pásmo a v územním plánu je nutno 
ochranu prost edí kolem OV zajistit, vychází jeho návrh z odv tvové technické normy vodního 
hospodá ství TNV 75 6011 - Ochrana prost edí kolem kanaliza ních za ízení. 
M sto Hlu ín má v sou asné dob  (podle údaj  uvedených v ÚAP) vybudovanou centrální 
mechanicko – biologickou istírnu odpadních vod ( OV), která byla uvedena do provozu v roce 1971. 
V roce 1994 byla modernizována a rozší ena na kapacitu Q24 = 5 031 m3/den, Q d= 6 792 m3/den a 
20 167 EO. Hlavní technologické celky na OV jsou: hrubé esle, lapák písku, usazovací nádrž, 
aktivace, dosazovací nádrže, usklad ovací nádrž, vyhnívací nádrž, kalolis. Na OV je v sou asné 
dob  napojeno 8 638 EO. Odpad z OV je vyúst n do potoka Jasénka, OV nemá stanovené 
ochranné pásmo dle vodního zákona. Podle TNV 75 6011 pro tuto velikostní kategorii OV iní 
pásmo ochrany prost edí mezi OV a zástavbou: 
- u istíren mechanicko biologických s pneumatickou aretací s kalovým hospodá stvím min. 150 m, 
- u istíren mechanicko biologických s mechanickou povrchovou aretací nebo biofiltry s kalovým 
hospodá stvím min. 250 m, 
- ostatní (speciální úpravy kalu ap.)  250 m. 
Pro územní plán byla volena nižší hranici PHO, která by m la do doby stanovení PHO p íslušným 
vodoprávním ú adem zajiš ovat ochranu prost edí kolem OV. 
Dle podatelky zv tšením PHO OV (místy až o 20m) na úkor pozemku parc. . 3829/1 v k.ú. Hlu ín 
ve vlastnictví podatelky došlo k zásahu do vlastnických práv podatelky.  
Zde je nutné p ipomenout, že dle návrhu územního plánu Hlu ína je pozemek parc. . 3829/1 v k.ú. 
Hlu ín za azen do plochy zelen  – p írodního charakteru (ZP), pro kterou jsou stanoveny konkrétní 
podmínky pro využití této plochy 
(Hlavní využití 
- zalesn ní, zatravn ní, doprovodná zele  vodních tok  apod. 
P ípustné využití 
- stavby a za ízení, která jsou v zájmu ochrany p írody a krajiny; 
- stavby p ších, cyklistických a ú elových komunikací s úpravou blízkou p írod , mosty, lávky, 
rozhledny; 
- prvky drobné architektury v etn  drobných sakrálních staveb; 
- stavby na vodních tocích, stavby malých vodních nádrží; 
- nezbytné liniové stavby technické vybavenosti, stavby silnic a dalších komunikací pro vozidlovou 
dopravu (tyto stavby budou povoleny pouze tehdy, bude-li prokázán jejich nezbytný spole enský 
význam); 
- související dopravní a technická infrastruktura. 
Nep ípustné využití: 
- stavby, za ízení a využití pozemk  nesouvisející se stavbami a využíváním pozemk  uvedených ve 
využití hlavním a p ípustném;), 
a vzhledem k charakteru staveb a za ízení uvedených v tomto vý tu se v p ípad  jejich realizace 
nep edpokládá, že by PHO zasahující na dot enou ást pozemku znemožnilo jejich následné užívání. 
 
K takovému zásahu – stanovení PHO také na pozemku parc. . 3829/1 v k.ú. Hlu ín ve vlastnictví 
podatelky - došlo z d vodu pot eby zajišt ní ochrany prost edí kolem OV (ve ejný zájem na 
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zahušt ní ochrany prost edí kolem OV), jak je uvedeno výše, a to pouze v nezbytn  nutném rozsahu, 
kdy byl zvolen nižší rozsah PHO dle odv tvové technické normy vodního hospodá ství TNV 75 6011 
- Ochrana prost edí kolem kanaliza ních za ízení. 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. Rozsah PHO 

OV z stane v rozsahu p edloženém v rámci opakovaného ve ejného projednání v grafické ásti 
návrhu ÚP Hlu ína. 
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Námitka (ozn. pod . 11/5), 
kterou podala MUDr. Claudia Ondrušová, Mírové nám stí 1/1, 748 01 Hlu ín, (dále jen 
„podatelka“), písemn  dne 27.10.2015 dopisem ze dne 26.10.2015 (vedeno pod .j. HLUC-
44970/2015/ORPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání .11), doru eno v ádném termínu: 
 
text 5. ásti námitky: 
„Podatelka nesouhlasí se zákazem umis ování výrobk  plnících funkci stavby (mobil house) v 

plochách BH, BI, SC, SM, RH a RZ. 

15.4 Od vodn ní námitky: 
Podle upraveném návrhu územního plánu Hlu ína se umož uje umis ovat výrobky plnící funkci stavby 

(mobil house) též do ploch SV - smíšených obytných - vesnických a dále do ploch RI -rekreace - 

rodinných. Stále však návrh územního plánu zakazuje umis ování t chto výrobk  na plochách BH, BI, 

SC, SM, RH a RZ. Podatelka nadále považuje tento paušální zákaz za zbyte ný a neod vodn ný. Pro 

podrobn jší od vodn ní odkazuje navrhovatelka na námitku . 7, obsaženou v jejím podání ze dne 31. 

3. 2014.“ 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  

Od vodn ní: 
Jak již uvedla podatelka, k uvedené problematice podala námitku dne 31.3.2014, kde v ásti .7 této 
námitky nesouhlasí se zákazem umis ování výrobk  plnících funkci stavby (mobil house). Námitka 
byla vyhodnocena tak, že se jí vyhov lo jen áste n . Tzn. mobil house - výrobek 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 – a to plochy 
smíšené obytné – vesnické (SV) a plochy rekreace – rodinné (RI). 
Mobilní d m 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.  
M sto Hlu ín pat í 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. Proto je navržen jako nep ípustný zp sob využití 
umís ování mobilních dom  plnících funkci stavby, a to v plochách umož ujících bydlení, jedná se o 
plochy ozn. jako BH, BI, SC, SM (z d vodu zachování m stského charakteru zástavby, kterému 
stavby mobil house svým prostorovým a architektonickým výrazem neodpovídají), rovn ž v plochách 
ozn. jako RH (nerozši ovat zástavbu nap ., v okolí Hlu ínského jezera stavbami mobil house) a také 
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v plochách ozn. jako RZ (nep ipustit výstavbu mobil house v zahrádká ských osadách a rozši ovat tak 
trvalé bydlení v nich). 
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 a v m stských ástech 
s voln jší strukturou zástavby. 
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 tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. Tzn. 
v územním plánu z stane podmínka pro umis ování výrobk  plnící funkci stavby (takovým výrobkem 
m že být i silni ní vozidlo) (tzv. mobil house), které jsou v plochách umož ujících 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 . 11/6), 
kterou podala MUDr. Claudia Ondrušová, Mírové nám stí 1/1, 748 01 Hlu ín, (dále jen 
„podatelka“), písemn  dne 27.10.2015 dopisem ze dne 26.10.2015 (vedeno pod .j. HLUC-
44970/2015/ORPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání .11), doru eno v ádném termínu pro podání 
námitek k opakovanému ve ejnému projednání: 
 
text 6. ásti námitky: 
„Námitky proti dodatku posouzení dle zákona . 100/2001 Sb. ze dne 27.6.2015 

V rámci podklad  pro opakované ve ejné projednání zve ejnil po izovatel na svých stránkách též 
dodatek RNDr. Jaroslava Sko epy, CSc. k posouzení dle zákona . 100/2001 Sb. ze dne 27. 6. 2015 
(dále jen „dodatek SEA"), který m l patrn  reagovat na provedené zm ny v návrhu územního plánu 
Hlu ína a též na vznesené námitky a požadavky, mimo jiné též na námitky podatelky k p edchozí verzi 
územního plánu. 
V rámci své námitky . 1 ze dne 31. 3. 2014 podatelka brojila proti obsahu hodnocení SEA, když 
uvedla, ve vztahu k vyhodnocení funk ního využití plochy Z 1.23 pro „komer ní za ízení velkého 
plošného rozsahu", že se „sice zabývá kladnými a zápornými vlivy, avšak nikoli jednotlivých zám r  
(tedy jednotlivých ploch a koridor ), ale pouze paušáln  pro jednotlivé kategorie funk ního využití'. 
Podatelka p edevším s odkazem na citované ásti návrhu územního plánu Hlu ín dosp la k záv ru, že 
obsah hodnocení SEA pro tento návrh 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). Výslovn  pak podatelka brojila proti absenci vyhodnocení kumulativních 
a synergických vliv  plochy Z 1.23. 
Stejn  tak v rámci své námitky . 10 brojila podatelka proti skute nosti, že nikde nejsou identifikovány 
ani posouzeny kumulativní a synergické vlivy jednotlivých plánovaných zám r  (ani navzájem ani ve 
vztahu k již realizovaným zám r m). V rámci této námitky podatelka též upozor ovala na zcela 
neodpovídající hodnocení ploch Z 1.32, Z 1.34 a Z 1.35, které byly hodnoceny jako plochy „PV - 
ve ejné prostranství - s p evahou zpevn ných ploch" +5, a koliv se jedná o plochy pro spojku silnice, 
p i emž plochy „DS - dopravní infrastruktura - silni ní" jsou naopak hodnoceny stupn m -4, resp. -6. 
Na tuto argumentaci podatelky v rámci jejích námitek reaguje práv  dodatek SEA, když akcentuje 
rozdíl mezi posuzováním koncepce územního plánu a posuzováním zám ru, p i emž ve fázi územního 
plánu však tyto zám ry nejsou známy, a proto „lze vycházet jen z teoretických potenciálních kapacit a 
vliv ". V rámci územního plánu nelze dle dodatku SEA v bec konkrétní kumulativní a synergické vlivy 
hodnotit. V dodatku SEA se též k tomuto uvádí, že není z ejmý okamžik realizace zám r  a tedy ani 
podoba ekologických zát ží v dob  jeho realizace. Pozitiva a rizika pro jednotlivé vlivy jsou údajn  též 
z hlediska synergického posouzena v tabulce „Hodnocení významnosti jednotlivých vliv  rizik zám ru 
na složky životního prost edí." 
Hodnocení jednotlivých ploch pak dle dodatku SEA náleží až do procesu EIA, bude-li v daném p ípad  
vyžadován.  
V dané souvislosti podatelka upozor uje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 12. 2014, 
. j. 4 As 125/2014 - 66, kde v bod  31 Nejvyšší správní soud uvedl, že již ve fázi ízení o vydání 

územního plánu je t eba vyhodnocovat p ípustnost vymezovaných ploch z hlediska ve ejných zájm  též 
v p ípad , že zám ry vykazují již v této fázi takovou míru ur itosti svých vlastností, že posouzení vliv  
možné je. Stejn  tak lze odkázat na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2012, . j. 1 Ao 
7/2011 - 526, podle jehož bodu 112 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. Pokud je v 
rámci dodatku SEA tedy odlišováno posuzování zám r  od posuzování koncepcí, je t eba takové 
striktní odlišování odmítnout. V p ípad , že v ploše Z 1.23 má být postaveno „komer ní za ízení 
velkého plošného rozsahu" je možné, dle názoru podatelky, provést hodnocení kumulativních a 
synergických vliv  v podrobn jší struktu e a dle požadavk  judikatury Nejvyššího správního soudu, 
než by tomu bylo v rámci prostého vymezení plochy OK - ob anské vybavení - komer ní za ízení.  
Skute nost, že není z ejmý okamžik realizace zám r , je v dané v ci nerozhodná, nebo  zpracovatel 
posouzení SEA by m l vyhodnocovat dopady realizace zám ru p i sou asném zjišt ném skutkovém 
stavu - ani toto vyhodnocení však neprovedl.  
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Podatelka dopl uje, že plocha Z 1.23 pro komer ní za ízení velkého plošného rozsahu je vymezena 
jako plocha OK - ob anské vybavení - komer ní za ízení, které není obsaženo v tabulce Hodnocení 
významnosti jednotlivých vliv  rizik zám ru na složky životního prost edí, jak ostatn  podatelka 
navrhovala již v rámci svých námitek. Ani synergické posouzení plochy Z 1.23 v rozsahu uvedeném v 
dodatku SEA tedy v rámci posouzení SEA neprob hlo. 
Podatelka trvá na veškeré své argumentaci obsažené v jejích námitkách . 1 a . 10 ze dne 31.3.2014 a 
odmítá výše shrnuté záv ry dodatku SEA.“ 
 

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. 
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.“ 
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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. 
Výše uvedený záv r o ur itosti jednotlivých vlastností posuzovaného zám ru však nelze u init 
v p ípad  plochy Z 1.23 – plocha ob anského vybavení – komer ní za ízení v návrhu územního plánu 
Hlu ína. 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. 
Podatelka 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. 
Podatelka 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 . 
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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.“ 
Ve vztahu k ploše Z 1.23 – plocha ob anského vybavení – komer ní za ízení je t eba uvést, že 
v sou asné dob  není z ejmé, jaké konkrétní využití bude tato plocha mít (viz výše). 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 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.  
Podatelka 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. 
Tvrzení, že plochy Z 1.32, Z 1.34 a Z 1.35 byly hodnoceny jako plochy „PV - ve ejné prostranství - s 
p evahou zpevn ných ploch" je sice pravdivé, ale vzhledem k tomu, že na základ  výsledk  ve ejného 
projednání došlo k úpravám návrhu ÚP Hlu ína, kdy jedním s požadavk  na úpravu bylo mj. úprava 
posouzení dle zákona . 100/2001 Sb., nedošlo ze strany zpracovatele posouzení (RNDr. Jaroslava 
Sko epy, CSc.) k celkovému p epracování textu posouzení, ale pouze dopln ní stávajícího posouzení 
formou dodatku k tomuto posouzení ( erven 2015). Dalším požadavkem na úpravu byla zm na využití 
ásti plochy „PV – ve ejné prostranství – s p evahou zpevn ných ploch“ (ozn. Z 1.32, Z 1.34 a Z 1.35) 

na plochu „DS – dopravní infrastruktury – silni ní“, která se promítla do úpravy textové a grafické 
ásti návrhu územního plánu. V tomto p ípad  bylo vhodné plochy p vodn  ozn. jako PV ur ené pro 
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realizaci spojky I/56 a II/469 za adit 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. Takto vybudovaný zám r by m l sloužit jako nové dopravní napojení 
lokality Hlu ínského jezera p i respektování mj. i blízkosti okolní zástavby. 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. Zám r je do 
navrhovaného územního plánu p evzat ze stávajícího územního plánu m sta (zm na .10) a dokonce 
již bylo k n mu  v souladu s projektem „Sanace, rekultivace a revitalizace území po t žb  št rkopísku 
u Hlu ína“ dne 7.6.2013 vydáno územní rozhodnutí (s nabytím právní moci dne 10.7.2013). 
Ovšem jak bylo již zmín no, neprob hla úprava celého textu hodnocení SEA, ale jen formou jeho 
dodatku, nedošlo proto k úpravám textu tabulek na str. 68 hodnocení SEA, a u ploch Z 1.32, Z 1.34 a 
Z 1.35 nebylo dopln no jejich zm n né funk ní využití.  
Zám r vybudování okružní k ižovatky (plochy Z 1.34 a Z 1.35) a p eložky II/469 (plocha Z 1.32) je 
v souladu s trasou navrhovanou v dokumentaci k projektu „Sanace, rekultivace a revitalizace území po 
t žb  št rkopísku u Hlu ína“, tedy s trasou tzv. „Propojovací komunikace na sil. II/469“ (ozn. v tomto 
projektu jako SO 101) a „Okružní k ižovatka II/469“ (ozn. v tomto projektu jako SO 102). Sou ástí 
tohoto projektu („Sanace, rekultivace a revitalizace území po t žb  št rkopísku u Hlu ína“) je i 
hodnocení vlivu zám ru na životní prost edí (EIA), v n mž je mj. záv rem uvedeno, že tento zám r je 
pro životní prost edí v uvedené lokalit  p ijatelný. 
Hodnocení kriterií je pak 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. 
Podatelka dopl uje, že plocha Z 1.23 pro komer ní za ízení velkého plošného rozsahu je vymezena 
jako plocha OK - ob anské vybavení - komer ní za ízení, které není obsaženo v tabulce Hodnocení 
významnosti jednotlivých vliv  rizik zám ru na složky životního prost edí, jak ostatn  podatelka 
navrhovala již v rámci svých námitek. Ani synergické posouzení plochy Z 1.23 v rozsahu uvedeném v 
dodatku SEA tedy v rámci posouzení SEA neprob hlo. K tomuto uvádíme: 
Jak vyplývá z tabulek hodnocení SEA na str. 59 a 68 plochy ob anského vybavení OK byly 
hodnoceny. 
Pro plochu Z1.23 vyplývá, že s ohledem na její rozsah, není využitelná pro výstavbu komer ního 
za ízení velkého rozsahu. Využití plochy je možné pro vhodné ob anské vybavení dopln né výsadbou 
zelen . Takto koncipované využití bude z pohledu pot eb v tšiny obyvatel spíše p ínosem. 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. 
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Námitka (ozn. pod . 12), 
kterou podal Mgr. Petr Kelner, Lidická 796/12, 746 01 Opava, písemn  dne 27.10.2015 dopisem ze 
dne 24.10.2015 (vedeno pod .j. HLUC-44977/2015/ORPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání .12), 
doru eno v ádném termínu pro podání námitek k opakovanému ve ejnému projednání: 
 
Text námitky: 
„V roce 1997 jsem koupil pozemek parc. . 1590/31 k.ú. Hlu ín s tím, že tehdejším ÚP byl ur en pro 
pr myslovou výstavbu. Dokonce jsem byl po koupi dotázán zástupcem m sta, zda souhlasím s tím, aby 
byl pozemek m stem nabízen jako tzv. pr myslová zóna potenciálním zájemc m. Se vším jsem 
souhlasil. Další p edstavenstvo však ne ekan  zm nilo názor a z pozemku ud lalo jakousi pozemkovou 
rezervu pro “Obchvat“, by  se p ípadný obchvat pozemku netýká a jde po jeho hranici. Následn , 
b hem let prob hlo mnoho pokus  a jednání a schvalování a zase rušení a odvolávání zm ny na 
využití pozemku ke komer ním ú el m a zase rušení tohoto a to opakovan  až do dnešního op tovného 
projednávání, kdy op t je z návrhu vy ato užití ke komer ním ú el m.  
Žádám vážené p edstavitele m sta Hlu ína, aby ukon ili tento “Kocourkov“ a pohrdání soukromým 
vlastnictvím a aby se p i územním plánování nehled lo na sobecké zájmy doslova jednotlivc , proti 
zájm m oby ejných ob an  Hlu ína, kdy je využití t chto pozemku ke komer ním ú el m v zájmu 
v tšiny obyvatel, zatímco jejich blokování je zájmem jen skupinky majitel  nemovitosti v centru 
m sta.... , by  se v n kterých p ípadech jedná dokonce o zastupitele.  
Žádám o to, aby m j pozemek byl v novém územním plánu m sta ur en jako pozemek ke komer ním 
ú el m.“ 
 
Letecký snímek lokality:   Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  

Od vodn ní: 
Podatel nejprve uvádí, že pozemek parc. . 1590/31 v k.ú. Hlu ín, jehož je vlastníkem, koupil v roce 
1997, s tím, že byl ur en pro pr myslovou výstavbu. V následujících létech pak byla lokalita za azena 
do rezervy pro obchvat, poté schválena pro komer ní ú ely, pak opakovan  rušena a op tovn  
za azena. 
K tomuto up es ujeme, že dne 28.4.1998 byly Zastupitelstvem m sta Hlu ína schváleny zm ny a 
dopl ky . 1 územního plánu m sta Hlu ína, v rámci kterých byla dot ená lokalita za azena ze zóny 
výhledové (možnost výstavby až v roce 2010 po p edchozí zm n  ÚP) do zóny návrhové – UVS (zóna 
technického vybavení, výrobních služeb a drobné výroby). Oproti tvrzení podatele tak došlo ke zm n  
v ur ení lokality, jejíž je pozemek sou ástí, pro „pr myslové“ využití – za azení lokality do zóny 
návrhové (viz výše) až v roce 1998, v roce 1997, kdy podatel pozemek kupoval, tento ješt  pro 
„pr myslové“ využití ur en nebyl. Dle nyní platného územního plánu (schválen dne 29.6.2004 
Zastupitelstvem m sta Hlu ína) byla lokalita za azena do území zem d lské p dy (N-ZP). V rámci 
zm ny . 7 ÚP Hlu ína byla za azena do území podnikatelských aktivit, ovšem na základ  rozsudku 
správního soudu op tovn  došlo k p evedení do území zem d lské p dy (N-ZP). 
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Podatel nyní požaduje zapracovat pozemek parc. . 1590/31v k.ú. Hlu ín jako pozemek pro komer ní 
ú ely. Tento požadavek podatele lze vzhledem k možnosti stanovených podmínek pro využití ploch 
s rozdílným zp sobem využití (viz. textová ást výroku, kap. I.A.f)) vyložit tak, že uvedené komer ní 
využití nabízí plocha ob anského vybavení – komer ní za ízení (OK). 
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 A. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMN  
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POP ÍPAD  Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH 
ÚZEMNÍCH VZTAH  mj. uvedeno, že p i zpracování územního plánu m sta je nutné respektovat 
Politiku územního rozvoje R (dále jen „PÚR 2008“). V kapitole C. POŽADAVKY NA ROZVOJ 
ÚZEMÍ OBCE je pak uveden jako jeden z hlavních požadavk  vymezit plochy pro ob anskou 
vybavenost a doplnit chyb jící. 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. A kone n  v kapitole E.1 OB ANSKÉ VYBAVENÍ je uvedeno, že návrh územního 
plánu po posouzení pot eb navrhne p ípadné dopln ní nových zastavitelných ploch pro ob anské 
vybavení p i respektování p ší dostupnosti a vazeb na hromadnou dopravu.  
V souladu se výše uvedenými pokyny a požadavky obsaženými v zadání územního plánu se p i 
vymezování ploch ob anského vybavení - komer ních za ízení (OK) v návrhu územního plánu 
Hlu ína vychází zejména ze stávající urbanistické koncepce platného územního plánu (do 
stabilizovaných ploch za azeny tomu funk n  odpovídající objekty) a dopln ním chyb jících ploch 
(var.: s tím, že budou dopln ny chyb jící plochy) novými zastavitelnými plochami p i respektování 
p ší dostupnosti a vazeb na hromadnou dopravu. Jedná se o plochy Z 1.20 (o velikosti 0.27ha), Z 1.21 
(o velikosti 0,26ha), Z 1.23 (o velikosti 0,36ha) a Z 1.24 (o velikosti 0,37ha). 
Vymezení zastavitelných ploch ob anského vybavení – komer ní za ízení (OK) (ozn. Z 1.20, Z 1.21 a 
Z 1.23) je navrženo v intravilánu m sta, a to za ú elem minimalizace zásahu do nezastav ného území. 
Vymezená plocha Z 1.24 je navržena z d vodu možného umíst ní rozhledny na Vinné Ho e. 
Požadavek na soulad územního plánu s požadavky na ochranu nezastav ného území p itom vyplývá 
z ust. § 53 odst. 4 písm. b) stavebního zákona a v souladu s uvedeným je rovn ž obsažen ve 
schváleném zadání nového územního plánu (viz výše). 
Úprava vymezení zastavitelné plochy a její p esunutí do územní rezervy byla provedena na základ  § 
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. 
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 
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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, jejíž sou ástí byl i pozemek parc. . 1590/31 v k.ú. Hlu ín ve vlastnictví podatele. 
Po ve ejném projednání návrhu ÚP (s termínem ve ejného projednání dne 26.3.2014) prob hla na 
základ  výsledk  tohoto projednání úprava návrhu územního plánu. Jednou z úprav byla zm na 
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 .  
D vodem této úpravy byla – vedle výše uvedených d vod  - 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 uvedenou lokalitu již v roce 2008 iniciovala spole nost QINN INVEST, s.r.o. požadavek na zm nu 
územního plánu . 7 Hlu ína, a to zahrnout lokalitu do území podnikatelských aktivit s tím, že zde 
zamýšlí postavit obchodní vybavenost pro obyvatele m sta Hlu ína a okolí. Sou ástí obchodního 
centra by byla velkoplošná prodejna potravin dopln ná retailovými (maloobchodními) zna kovými 
prodejnami textilu, obuvi, elektroniky, drogerie, pot eby pro zví ata apod. 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 spole ností QINN INVEST, s.r.o. uvedené stavby 
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). 
Nyní podatel požaduje pozemek parc. . 1590/31 v k.ú. Hlu ín, který je sou ástí lokality za azenou 
v ploše rezervní (R 14), zapracovat do návrhové plochy jako pozemek pro komer ní ú ely. 
Vzhledem k uvedenému plánovanému zám ru spole nosti QINN INVEST, s.r.o. (viz. požadavek 
z roku 2008 realizovat obchodní centrum s velkoplošnou prodejnou potravin dopln nou 
maloobchodními prodejnami) a s p ihlédnutím k rozsahu uvedené plochy (5,77 ha), blízkosti bytových 
dom , rozsahu stanovených podmínek pro využití plochy ob anského vybavení – komer ní za ízení 
(OK) a rovn ž s ohledem na  stávající hlukovou zát ž, jejímž zdrojem je doprava na blízké silnici I/56 
a která již nyní p ekra uje zákonné limity, lze p edpokládat, že v p ípad , že by bylo vyhov no 
požadavku podatele a p edm tná lokalita by byla za azena do plochy ob anského vybavení – komer ní 
za ízení, by uvedené m lo za následek nár st rizika zvýšení emisí a hlukové a dopravní zát že. 
Rovn ž je nutné brát v úvahu nutnost akceptace republikové priority územního plánování pro zajišt ní 
udržitelného rozvoje území s ozn. (24a) uvedené v PÚR sou asné priority hospodá ského rozvoje. 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. Tzn. 
v územním plánu z stane pozemek parc. . 1590/31 v k.ú. Hlu ín, který je sou ástí lokality „Jelenice“  
jako plocha ozn. jako R 14 sou ástí 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 . 13), 
kterou podali Roman Piatka, Gabriela Piatková, Rovniny 509/86a, 748 01 Hlu ín (dále jen 
„podatelé“), písemn  dne 27.10.2015 dopisem ze dne 26.10.2015 (vedeno pod .j. HLUC-
45089/2015/ORPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání .13), doru eno v ádném termínu pro podání 
námitek k opakovanému ve ejnému projednání: 
 
Text námitky: 
„Údaje podle katastru nemovitostí dokládající dot ená práva - íslo parcely: 3250/3 

íslo listu vlastnictví a název katastrálního území podle katastru nemovitostí: 4863 Hlu ín 
Vymezení území dot eného námitkou: zastavitelná plocha Z 1.26 
Námitka: proti zm n  zp sobu využití dot eného území - „ob anské vybavení - t lovýchovná a 
sportovní vybavení" 
Od vodn ní námitky:  
• v p ípad  realizace zm ny zp sobu využití by byla plocha ur ená pro zastav ní t lovýchovným a 
sportovním za ízením v bezprost ední blízkosti našeho rodinného domu (na parcele . 3205, 
katastrální území Hlu ín) cca 20 m, což by m lo negativní vliv na kvalitu podmínek našeho bydlení; 
navrhujeme realizovat tuto zm nu na parcele . 3250/9, jejímž vlastníkem je M sto Hlu ín, a která se 
nachází již v dostate né vzdálenosti od rodinných dom  v dané lokalit ; nedošlo by tak k dot ení 
vlastnických práv soukromých osob a realizace celého t lovýchovného a sportovního za ízení by byla 
snadn ji uskute nitelná; požadujeme tedy zm nit zp sob využití dot eného území na „smíšené obytné 
vesnické“ tak, jak tomu bylo v územním plánu schváleném v roce 2004,  
• dále navrhujeme rozší it území, které eší M sto Hlu ín územní studií „Hlu ín Rovniny za starou 
školkou, lokalita 4“ o plochu Z 1.26; studie by tak ešila danou lokalitu komplexn , p edevším 
dopravní infrastrukturu dané lokality; v studii je navržena místní komunikace mj. p es parcely . 
3250/5, 3250/6, 3250/7,3250/18, 3225/1, 3250/8, 3250/32 - tato by mohla plynule pokra ovat p es 
plochu Z 1.26 a navazovat na místní komunikaci navrženou v momentáln  platném územním plánu 
(taje zazna ena mj. p es parcely . 3250/2, 3250/12, 3186, 3185/2, 3185/1, 3181, 3177/1); dopravní 
infrastruktura by tak byla ešena vdané lokalit  komplexn .“ 
 
Letecký snímek lokality:           Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozhodnutí o námitce: 
K námitce se nep ihlíží. 

Od vodn ní: 
Námitku podatel  nelze posoudit jako námitku k upravenému návrhu Územního plánu Hlu ína, 
p edloženou v rámci opakovaného ve ejného projednání, protože p edm tná lokalita nebyla dot ena 
úpravami a zm nami návrhu územního plánu projednávanými p i opakovaném ve ejném projednávání. 
A to s p ihlédnutím na rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2014, j. 50 A 15/2014-50, 
v n mž je mj. uvedeno, že: „Jak plyne z § 53 stavebního zákona z roku 2006, postupuje se p i 
opakovaném ve ejném projednání návrhu a jeho p íprav  obdobn  jako p i ve ejném projednání 
návrhu. By  v daném ustanovení výslovné omezení ve vztahu k možnosti dot ených osob podávat 
námitky proti podstatn  upravenému návrhu územního plánu chybí, je t eba toto omezení dovodit 
práv  z toho, že p i opakovaném ve ejném projednání se upravený územní plán projednává pouze v 
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rozsahu provedených úprav, a proto námitky mohou dot ené osoby sm ovat pouze do provedených 
úprav návrhu územního plánu. V d sledku toho se logicky omezuje i okruh dot ených osob, nebo  
námitky mohou v této fázi podat již jen ti vlastníci pozemk  a staveb dot ení podstatnými zm nami v 
návrhu územního plánu. Sou asn  je t eba za osoby oprávn né podat námitky považovat i takové 
osoby, které své dot ení budou dovozovat nikoli z podstatných zm n návrhu územního plánu, ale z 
vn jších okolností s územním plánem úzce souvisejících. Takovými okolnostmi m že být nap íklad v 
mezidobí vydané územní rozhodnutí a stavební povolení umís ující a povolující stavbu na pozemku, 
který návrh územního plánu adí do nezastavitelných ploch. 
Opa ný p ístup, tedy p ipušt ní námitek všech vlastník  pozemk  regulovaných územním plánem i ve 
fázi opakovaného ve ejného projednání bez ohledu na to, že jejich pozemky byly dot eny podstatnou 
úpravou územního plánu, by podle názoru soudu znamenal rezignaci na koncentraci ízení, kterou 
stavební zákon z roku 2006 stanoví v § 52 odst. 3. Tato zásada p itom má v ízení o územním plánu 
zcela oprávn n  místo, nebo  jde o ízení, kterému je z d vodu jeho rozsáhlosti zcela nezbytné stanovit 
ur ité asové limity, p i emž nutno dodat, že i p es tyto limity jde velmi asto o ízení asov  velmi 
náro né. 
Jsou-li i p es shora u in né záv ry námitky v popsané situaci podány, nelze k nim podle názoru soudu 
p ihlížet, což je koncept uplatn ný stavebním zákonem jak pro námitky, které jsou podány opožd n  (§ 
52 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006), tak i pro námitky, o kterých bylo rozhodnuto p i vydání 
zásad územního rozvoje (§ 52 odst. 4 citovaného zákona). Na námitky podané neoprávn nou osobou 
p itom není d vodu nahlížet jinak. O takových námitkách se tudíž v cn  nerozhoduje.“ 
Tato námitka m la být uplatn na již v rámci p edešlé fáze projednání, tzn. ve ejného projednání, a v 
termínu k tomu ur eném, v tomto p ípad  do 26.3.2014,  a nikoliv nyní, ve fázi opakovaného 
ve ejného projednání upraveného návrhu územního plánu. Vzhledem k tomu je t eba se ídit 
ustanovením §52 odst. 3 stavebního zákona, kde je uvedeno: „K pozd ji uplatn ným stanovisk m, 
p ipomínkám a námitkám se nep ihlíží.“. V souladu s citovaným ustanovením stavebního zákona a 
výše uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2014, j. 50 A 15/2014-50 nemohl 
po izovatel p ihlédnout k námitce pro její opožd nost.  
Skute nost, že námitka nedosahuje právních ú ink , však nebrání tomu, aby se po izovatel se 
zpracovatelem návrhu územního plánu a ur eným zastupitelem nemohli zabývat jejím v cným 
obsahem a prov it tak z vlastního podn tu, zda požadavek v námitce obsažený nenasv d uje lepšímu 
ešení Územního plánu Hlu ína. Z vlastního podn tu se po izovatel s ur eným zastupitelem návrhem 

tohoto podání zabývali a dosp li k tomuto záv ru: 
Podatelé požadují zm nu zp sobu využití dot eného území na „smíšené obytné vesnické“ tak, jak 
tomu bylo v územním plánu schváleném v roce 2004.  
K tomuto je pot eba uvést, že 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. Dot ený 
pozemek (pozemek parc. . 3250/3 v k.ú. Hlu ín) byl již sou ástí návrhových ploch v p vodním 
územním plánu m sta schváleném v Zastupitelstvu m sta dne 29.6.2004, kde byl spolu s dalšími 
okolními parcelami za azen do území individuálního bydlení vesnického charakteru (U – BIV) 
s možností mj. výstavby rodinných dom . 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 parc. . 3250/3 v k.ú. 
Hlu ín (ve vlastnictví podatel ) spolu s dalšími okolními pozemky (ozn. jako požadavek . 11/10) 
za azen do návrhové plochy rekreace a sportu (U-RS), které navazují na stávající sousední plochu 
rekreace a sportu s tím, že budou dodrženy hlukové limity v této ploše ve vztahu k navrhované 
zástavb  individuálního bydlení. Ú elem zm ny .10 bylo p ehodnotit rozsah a funk ní využití 
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 i možnosti 
navrhovaného funk ního využití t chto ploch, byly p ehodnoceny jednotlivé návrhové plochy a u 
n kterých z nich (mj. práv  i pozemek podatel  parc. . 3250/3 v k.ú. Hlu ín) prob hla zm na využití 
a za azení do návrhové plochy rekreace a sportu (U-RS). 
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Rovn ž v nyní navrhovaném územním plánu Hlu ína jsou v souladu se stávajícím územním plánem 
uvedené pozemky spolu s dalšími sousedními pozemky za azeny do plochy ob anského vybavení – 
t lovýchovná a sportovní za ízení (OS) jako sou ást lokality Z 1.26. D vodem je zjišt ní, že 
k pozemk m ve zmi ované lokalit  v sou asné dob  není možné p es stávající zastav né plochy 
vzhledem k r zným stavebním aktivitám na t chto pozemcích z ídit dostate ný dopravní p ístup do 
navrhované lokality Z 1.26 z ul. Rovniny a zárove  napojit celou lokalitu (Z 1.26) na stávající 
inženýrské sít , a to v takovém rozsahu, aby tato plocha mohla být ur ena pro požadovanou p ípadnou 
výstavbu RD. 
Není zde možnost dopravn  napojit lokalitu tak, aby bylo možné p ístup ešit v souladu s ust. § 20 
odst. 4 vyhlášky . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném zn ní, 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.“, i dle ust. § 20 
odst. 7 vyhlášky . 501/2006 Sb., podle n hož: „Ke každé stavb  rodinného domu nebo stavb  pro 
rodinnou rekreaci nebo souvislé skupin  t chto staveb musí vést zpevn ná pozemní komunikace široká 
nejmén  2,5 m a kon ící nejdále 50 m od stavby.“. 
Rovn ž s p ihlédnutím ke stávající konfiguraci terénu a stávajícímu využití sousední lokality pro 
sportovn  rekrea ní ú ely (mj. cvi išt  pro psy) je snaha za azením pozemku podatel  parc. . 3250/3 
v k.ú. Hlu ín do ploch ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení (OS) funk n  
navázat na tyto sousední plochy. 
Jak uvád jí podatelé, navrhovaná zm na zp sobu využití pozemku (tzn. pozemek parc. . 3250/3 
v k.ú. Hlu ín) v blízkosti (cca 20m) jejich rodinného domu (pozemek parc. . 3205 v k.ú. Hlu ín) pro 
zastav ní t lovýchovným a sportovním za ízením by mohla mít negativní vliv na kvalitu podmínek 
jejich bydlení. 
Vzhledem k tomu, že je pozemek zahrnut do zastavitelné plochy ob anského vybavení – t lovýchovná 
a sportovní za ízení (OS), kde jsou stanoveny konkrétní podmínky pro využití této plochy  
(Využití hlavní 
- plochy pro sport – sportovní h išt  a stadióny; 
- krytá sportovišt , sportovní haly, kryté bazény, dráhy, apod.; 
- šatny, klubovny, sociální za ízení pro sportovce i návšt vníky. 
Využití p ípustné 
- stravovací za ízení v etn  sezónního ob erstvení; 
- ubytovací za ízení je-li jeho realizace možná s ohledem na organizaci zástavby lokality; 
- maloobchodní služby s vazbou na využití hlavní; 
- byty majitel , správc  jako sou ást staveb pro provoz sportoviš ; 
- nezbytné stavby a za ízení pro provoz a údržbu sportovních areál  v etn  dílen, sklad , garáží; 
- stavby komunikací typu C a D, manipula ní plochy, parkovišt ; 
- související plochy okrasné a parkové zelen ; 
- související, nezbytná obslužná a ve ejná dopravní a technická infrastruktura; 
Využití nep ípustné: 
- stavby a innosti, které nesouvisí s využíváním sportovních areál .), 
nep edpokládá se p ípadnou realizací možných staveb nár st negativních vliv  na kvalitu podmínek 
bydlení. 
Dále podatelé navrhují  realizovat zm nu funk ního využití na parcele . 3250/9 v k.ú, Hlu ín, jejímž 
vlastníkem je M sto Hlu ín, a která se nachází již v dostate né vzdálenosti od rodinných dom  v dané 
lokalit , nedošlo by tak k dot ení vlastnických práv soukromých osob a realizace celého 
t lovýchovného a sportovního za ízení by byla snadn ji uskute nitelná. Tato ást námitky je však 
irelevantní, pozemek parc. . 3250/9 v k. . Hlu ín již je sou ástí stabilizované plochy ob anského 
vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení (OS). 
Kone n  také podatelé navrhují rozší it území, které eší M sto Hlu ín územní studií „Hlu ín Rovniny 
za starou školkou, lokalita 4“ o plochu Z 1.26 s tím, že by studie tak ešila danou lokalitu komplexn , 
p edevším dopravní infrastrukturu dané lokality. Podatelé také uvád jí, že ve studii je navržena místní 
komunikace mj. p es parcely . 3250/5, 3250/6, 3250/7,3250/18, 3225/1, 3250/8, 3250/32 - tato by 
mohla plynule pokra ovat p es plochu Z 1.26 a navazovat na místní komunikaci navrženou v 
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momentáln  platném územním plánu (ta je zazna ena mj. p es parcely . 3250/2, 3250/12, 3186, 
3185/2, 3185/1, 3181, 3177/1); dopravní infrastruktura by tak byla ešena vdané lokalit  komplexn . 
Lokalitu Z 1.26 nelze již dopravn  napojit p es navrhované pozemky ( . 3250/2, 3250/12, 3186, 
3185/2, 3185/1, 3181, 3177/1 v k.ú. Hlu ín), a to, jak již zde bylo zmín no, vzhledem k r zným 
stavebním aktivitám na t chto pozemcích nelze z ídit dostate ný dopravní p ístup do lokality. 
Pokud by byl dopravní p ístup ešen pouze z jižní strany (tzn. p es pozemky . 3250/5, 3250/6, 
3250/7,3250/18, 3225/1, 3250/8, 3250/32 v k.ú. Hlu ín) a jako sou ást ešení územní studie, kde by 
bylo možné se napojit z ul. Rovniny od tzv. „Staré školky“, výsledkem takovéhoto ešení dopravního 
napojení by byl cca 90m dlouhý a s p ihlédnutím k nutné minimální ší ce (ust. § 22 odst. 2 vyhlášky 
.501/2006 Sb., ve kterém je uvedeno: „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.“) i docela úzký dopravní p ístup (místy jen jednopruhová obslužná 
komunikace) uslepený obratišt m.  
K možnosti za azení lokality Z 1.26 do území k ešení územní studií je pot eba uvést, že pro uvedenou 
lokalitu již byla v souladu se stávajícím územním plánem Hlu ína (konkrétn  zm nou . 10, v niž se 
mj. navrhuje lokalitu „Za starou školkou“ prov it do konce roku 2015 zpracováním územní studie, 
která vy eší dopravní obsluhu vymezeného území a napojení na technickou infrastrukturu v etn  
rozsahu dot eného území) zpracována územní studie „Hlu ín, ul. Rovniny – Za starou školkou - 
lokalita 4“, u níž byla v prosinci 2015 schválena možnost využití jako podkladu pro rozhodování 
v území (v souladu s § 30 odst. 4 stavebního zákona). Tím byla spln na podmínka po ídit územní 
studii územn  plánovací dokumentací dle § 30 odst. 2 stavebního zákona. Dále je v § 30 odst. 2 
stavebního zákona je uvedeno, že po izovatel po izuje i z vlastního nebo jiného podn tu. Z tohoto 
vyplývá, že podmínka po ízení územní studie nemusí být vždy nutn  uložena v územn  plánovací 
dokumentací a m že být kdykoliv po ízena i z vlastního i jiného podn tu, nelze tedy vylou it její 
po ízení pro danou lokalitu v budoucnu. (Dle § 30 odst. 3 stavebního zákona pak p i po ízení územní 
studie z jiného podn tu m že po izovatel podmínit úplnou nebo áste nou úhradou náklad  od toho, 
kdo tento podn t podal). 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se k ní nep ihlíží. Tzn. 
lokalita ozn. Z 1.26 v etn  pozemku podatel  (pozemek parc. . 3250/3 v k.ú. Hlu ín) z stanou 
sou ástí návrhové zastavitelné plochy ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení (OS) 
pro možné rozší ení sousedních ploch rekreace a sportu. 
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Námitka (ozn. pod . 14), 
kterou podala EDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ESKÉ REPUBLIKY, odd lení koncepce a 
ÚP Morava, Šumavská 33, 612 54 Brno (dále jen „podatel“), písemn  dne 22.10.2015 dopisem ze 
dne 21.10.2015 (zn.: 006022/11300/2015), vedeno pod .j. HLUC-44364/2015/ORPaPP/KU) (ozn. ve 
spise jako podání .14), doru eno v ádném termínu pro podání námitek k opakovanému ve ejnému 
projednání: 
 
Text námitky: 
„Na základ  oznámení o opakovaném ve ejném projednání návrhu územního plánu Hlu ín jako 
majetkový správce silnic I. t ídy a dálnic k projednávané ÚPD sd lujeme:  
K ve ejnému projednání p edm tného návrhu územního plánu Hlu ín jsme se vyjád ili spisem . j. 
000706/11300/2014 ze dne 7. b ezna 2014. Vyjád ení z stává v platnosti. 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. 
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 upozor uje na platnost jim podané námitky (pod .j. 
000706/11300/2014 ze dne 7. b ezna 2014) k ve ejnému projednání (konanému dne 26.3.2014), dále 
uvádí, že zám r (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) je v ešeném 
území respektován, a kone n , že k p edloženému návrhu nemá p ipomínky, bere se tato námitka 
pouze na v domí. 
Podatelem citovaná námitka (pod .j. 000706/11300/2014 ze dne 7. b ezna 2014) k ve ejnému 
projednání (konanému dne 26.3.2014) byla v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona vyhodnocena a 
projednána s dot enými orgány a je sou ástí p ílohy . 6 Opat ení obecné povahy ÚP Hlu ína (Návrh 
rozhodnutí o námitkách podaných p i ve ejném projednání Návrhu územního plánu Hlu ína a jejich 
od vodn ní).  
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Námitka (ozn. pod . 15), 
kterou podali Jan Kubec, Drahomíra Kubecová, Hornická 1202/19, 748 01 Hlu ín (dále jen 
„podatel“), písemn  dne 12.11.2015 dopisem ze dne 12.11.2015 vedeno pod .j. HLUC-
47283/2015/ORPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání .15), nedoru eno v ádném termínu pro podání 
námitek k opakovanému ve ejnému projednání: 
 
Text námitky: 
„V textové ásti výroku bylo zm n no: 
- na str. 24 – dle požadavku upraven text v kapitole I.A.f.2 Použité pojmy, v podkap.  

2.8.2  zahrádká skou chatou - stavba se zastav nou plochou max. 25 40 m2, 
 s max. jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím a podkrovím. 

 
Žádám o zv tšení max. zastav né plochy na 45m2.“ 
 

Rozhodnutí o námitce: 
K námitce se nep ihlíží.  
Od vodn ní:  
Vzhledem k tomu, že námitka byla podána po termínu možném pro podání námitek (tzn. po 
27.10.2015), byla v souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona pro svojí opožd nost vyhodnocena tak, 
že se  k ní nep ihlíží. 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se k ní nep ihlíží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
02/2016 


