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

Stanovisko / obsah Vypo ádání stanoviska 

4. Krajský ú ad MSK, odbor ŽP a zem d lství, 28. íjna 117, 702 18 Ostrava 2, sp.zn.: 
ŽPZ/28304/2016/Ham, 327.1 S5, 3.11.2016 

 Krajský ú ad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský 
ú ad“), jako v cn  a místn  p íslušný dot ený orgán podle 
§ 29 odst. 1 zákona . 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , ve smyslu § 136 
zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších 
p edpis  (dále jen „správní ád“), § 4 odst. 2 a 7 zákona . 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu 
(stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen 
„stavební zákon“), a podle dále uvedených ustanovení 
jednotlivých zvláštních zákon  po zkoordinování t chto 
jednotlivých požadavk  na ochranu dot ených ve ejných 
zájm , které všechny krajský ú ad hájí, p im en  též 
podle § 140 správního ádu vydává, v rámci II. 
opakovaného ve ejného projednání, k ástem ešení 
návrhu územního plánu (ÚP) Hlu ín, které byly od I. 
opakovaného ve ejného projednání zm n ny, toto 
koordinované stanovisko: 
1/ zákon . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve 
zn ní pozd jších p edpis   
Krajský ú ad, jako dot ený orgán státní památkové pé e ve 
smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona . 20/1987 Sb., o 
státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis , 
souhlasí s návrhem ÚP Hlu ín II. opakované VP.  
Od vodn ní:  
Krajský ú ad, jako dot ený orgán státní památkové pé e ve 
smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona . 20/1987 Sb., o 
státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis , 
souhlasí s návrhem ÚP Hlu ín II. opakované VP (ve ejné 
projednání § 52 odst. 3). Z návrhu nevyplývají zm ny, 
které by se týkaly m stské památkové zóny, tj. zm ny 
nebudou mít negativní vliv na kulturní, architektonické a 
urbanistické hodnoty památkové zóny. 
2/ zákon . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
zn ní pozd jších p edpis   
Krajský ú ad neuplat uje stanovisko z hlediska ešení 
silnic II. a III. t ídy ve smyslu ust. § 40 odst. 3 písm. f) 
zákona . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
zn ní pozd jších p edpis .  
Od vodn ní:  
V návrhu ÚP Hlu ín pro II. opakované ve ejné projednání 
nedošlo oproti p edchozímu ve ejnému projednání ke 
zm nám u silnic II. a III. t ídy, resp. tento upravený návrh 
nestanovuje/nezahrnuje žádné nové požadavky pro úpravy 
silnic II. a III. t ídy, nedojde k jejich dot ení, a tímto ve 
smyslu citovaného ustanovení stavebního zákona a ve 
smyslu tohoto bodu zákona o pozemních komunikacích 
krajský ú ad není dot eným orgánem.  
3/ zákon . 289/1995 Sb., o lesích a o zm n  a dopln ní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bere se na v domí. Ze stanoviska nevyplývají 
žádné požadavky na úpravu návrhu územního 
plánu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bere se na v domí. Ze stanoviska nevyplývají 
žádné požadavky na úpravu návrhu územního 
plánu. 
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n kterých zákon  (lesní zákon), ve zn ní pozd jších 
p edpis   
Z hlediska zákona . 289/1995 Sb., o lesích a o zm n  a 
dopln ní n kterých zákon  (lesní zákon), ve zn ní 
pozd jších p edpis  krajský ú ad v souladu s ustanovením 
§ 48a odst. 2 písm. b) zákona . 289/1995 Sb., o lesích a o 
zm n  a dopln ní n kterých zákon  (lesní zákon), ve zn ní 
pozd jších p edpis , s p edloženým návrhem záboru 
pozemk  ur eným k pln ní funkcí lesa v Návrhu ÚP 
Hlu ín II. pro opakované ve ejné projednání souhlasí.  
Od vodn ní:  
Z pohledu zájm  chrán ných zákonem . 289/1995 Sb. v 
kompetenci krajského ú adu nedochází p i opakovaném 
ve ejném projednání k žádným novým zm nám.  
4/ zákon . 254/2001 Sb., o vodách a o zm n  n kterých 
zákon  (vodní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis   
Krajský ú ad, jako dot ený orgán podle § 107 odst. 1 písm. 
a) zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o zm n  n kterých 
zákon  (vodní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , 
souhlasí s p edloženými zm nami návrhu územního plánu.  
Od vodn ní:  
Zm ny respektují ve ejné zájmy vyplývající z vodního 
zákona.  
5/ zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n  
n kterých dalších zákon , ve zn ní pozd jších p edpis   
Krajský ú ad není dot eným orgánem dle zákona . 
185/2001 Sb., o odpadech a o zm n  n kterých dalších 
zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  a stanovisko 
nevydává.  
6/ zákon . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny, 
ve zn ní pozd jších p edpis   
Z hlediska ve ejných zájm , které hájí krajský ú ad podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona o ochran  p írody a krajiny, 
krajský ú ad s p edloženou koncepcí (resp. jejími ástmi 
ešení, které byly od p edchozího ve ejného projednání 

zm n ny) souhlasí.  
Od vodn ní:  
Krajský ú ad dle p edm tného ustanovení zákona o 
ochran  p írody a krajiny uplat uje ve svém správním 
obvodu, nejde-li o národní park, chrán né krajinné oblasti, 
národní p írodní rezervace, národní p írodní památky a 
ochranná pásma t chto zvlášt  chrán ných území anebo o 
vojenské újezdy, stanovisko k zásadám územního rozvoje 
a k územním plán m obcí s rozší enou p sobností z 
hlediska zájm  chrán ných zákonem o ochran  p írody a 
krajiny. 
Na území v kompetenci krajského ú adu nebude ástmi 
ešení, které byly od p edchozího ve ejného projednání 

zm n ny, dot eno žádné maloplošné zvlášt  chrán né 
území, jeho ochranné pásmo, prvky územního systému 
ekologické stability a významné krajinné prvky.  
7/ zákon . 334/1992 Sb., o ochran  zem d lského 
p dního fondu, ve zn ní pozd jších p edpis   
Krajský ú ad jako správní orgán ochrany zem d lského 
p dního fondu dle § 17a zákona . 334/1992 Sb., o ochran  
zem d lského p dního fondu, ve zn ní pozd jších 

 
 
Bere se na v domí. Ze stanoviska nevyplývají 
žádné požadavky na úpravu návrhu územního 
plánu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bere se na v domí. Ze stanoviska nevyplývají 
žádné požadavky na úpravu návrhu územního 
plánu. 
 
 
 
 
 
 
Bere se na v domí. Ze stanoviska nevyplývají 
žádné požadavky na úpravu návrhu územního 
plánu. 
 
 
 
Bere se na v domí. Ze stanoviska nevyplývají 
žádné požadavky na úpravu návrhu územního 
plánu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bere se na v domí. Ze stanoviska nevyplývají 
žádné požadavky na úpravu návrhu územního 
plánu. 
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p edpis , posoudil p edložené podklady a s p edloženým 
souhlasí.  
Od vodn ní:  
Krajský ú ad posouzením návrhu územního plánu shledal, 
že v návrhu byly po posledním ve ejném projednání 
provedeny níže uvedené zm ny, jenž se dotýkají zájm  
ochrany zem d lského p dního fondu:  
1. lokalita ul. Rovniny „Za starou školkou“ v Hlu ín  - 
zm na využití z plochy územní rezervy (ozn. R 13) v etn  
stanovení možného budoucího využití (plocha SV – 
smíšená obytná vesnická) do návrhové plochy „SV - 
smíšené obytné vesnické“ p i azením k ploše s ozn. Z 1.58; 
jedná se o plochu o velikosti 2,31 ha, která se p evádí do 
zastavitelných ploch;  
2. lokalita ul. Na Krásné (pozemek parc. . 3532, k. ú. 
Hlu ín) – zm na využití z plochy „NZ – nezastav né – 
zem d lské“) do plochy „SV - smíšené obytné vesnické“, 
plocha se p evádí do zastav ných ploch.  
Plocha ad 1) byla vymezena na základ  zpracované územní 
studie, která prov ila možnost výstavby v této lokalit . Po 
zhodnocení aktuální situace v území byla sou asn  
navržena zm na využití návrhové plochy „BI – bydlení – 
individuální v rodinných domech m stské a p ím stské“ 
ozn. Z 1.6 a ást ozn. Z 1.7 na plochu územní rezervy (R-
BI) na lokalit  ul. Na Krásné vyhlídce v Hlu ín , kde se 
jedná o p evod ploch Z 1.6 o velikosti 4,38 ha a ásti 
plochy Z 1.7 o velikosti 1,99 ha, tedy celkem 6,37 ha do 
ploch územní rezervy R 15 a R 16. Z hlediska zásad 
vymezených § 4 a § 5 uvedeného zákona lze za této situace 
zám r záboru plochy územní rezervy (ozn. R 13) pro 
navrhovaný ú el akceptovat. Zám rem nejsou dot eny 
p dy I. a II. t ídy ochrany.  
Plocha ad 2) byla s ohledem na skute ný stav v území 
za azena do zastav ného území.  
8/ zákon . 201/2012 Sb., o ochran  ovzduší, ve zn ní 
pozd jších p edpis   
Krajský ú ad podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona . 
201/2012 Sb., o ochran  ovzduší, ve zn ní pozd jších 
p edpis  (dále jen „zákon o ochran  ovzduší“), souhlasí s 
územn  plánovací dokumentací.  
Od vodn ní:  
Návrh územn  plánovací dokumentace není v rozporu s 
platným programem zlepšování kvality ovzduší, z n hož 
krajský ú ad vychází podle § 12 odst. 1 zákona o ochran  
ovzduší a s ním související Územní energetickou koncepcí 
Moravskoslezského kraje.  
9/ zákon . 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií 
zp sobených vybranými nebezpe nými chemickými 
látkami nebo chemickými sm smi a o zm n  zákona . 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zn ní 
pozd jších p edpis , (zákon o prevenci závažných 
havárií)  
Ve ejné zájmy, vyplývající ze zákona o prevenci 
závažných havárií, které hájí krajský ú ad podle § 49 odst. 
2 téhož zákona, nejsou dot eny. 
10/ zákon . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bere se na v domí. Ze stanoviska nevyplývají 
žádné požadavky na úpravu návrhu územního 
plánu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bere se na v domí. Ze stanoviska nevyplývají 
žádné požadavky na úpravu návrhu územního 
plánu. 
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prost edí a o zm n  n kterých souvisejících zákon  
(zákon o posuzování vliv  na životní prost edí), ve 
zn ní pozd jších p edpis   
Krajský ú ad, p íslušný podle ust. § 20 písm. b) a § 22 
písm. e) zákona . 100/2001 Sb., vydal k úpravám po 
opakovaném ve ejném projednání stanovisko ve smyslu § 
53 odst. 2 stavebního zákona pod .j. MSK 115309/2016 
ze dne 22. 9. 2016.  
Záv r  
Krajský ú ad posoudil ásti ešení návrhu ÚP, které byly 
od opakovaného ve ejného jednání zm n ny, ve smyslu § 
52 odst. 3 stavebního zákona, podle ustanovení 
jednotlivých zvláštních zákon , na základ  nichž je krajský 
ú ad p íslušný k vydávání stanovisek k p edm tné územn  
plánovací dokumentaci. S ohledem na vše uvedené vydal 
postupy p edevším podle ásti tvrté správního ádu coby 
dot ený orgán toto koordinované stanovisko podle § 4 
odst. 2 písm. b) stavebního zákona jako nesamostatné 
rozhodnutí ve správním ízení, které je závazným 
podkladem pro opat ení obecné povahy vydávané podle 
stavebního zákona. 

 
 
 
Bere se na v domí. Ze stanoviska nevyplývají 
žádné požadavky na úpravu návrhu územního 
plánu. 
 
 
 
Bere se na v domí. Ze stanoviska nevyplývají 
žádné požadavky na úpravu návrhu územního 
plánu. 

5. Krajský ú ad MSK, odbor ÚP, S  a kultury, 28. íjna 117, 702 18 Ostrava 2, sp.zn.: ÚPS/6600/2016/Mich, 
326.2 S10, 1.11.2016 

 Vážení, dopisem ze dne 29. 9. 2016 jste v souladu s ust. § 
52 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších 
p edpis  (dále jen „stavební zákon“), oznámili Krajskému 
ú adu Moravskoslezského kraje, odboru územního 
plánování, stavebního ádu a kultury (dále jen „krajský 
ú ad“) opakované ve ejné projednání návrhu Územního 
plánu Hlu ín, které se konalo dne 31. 10. 2016. Dle ust. § 
52 odst. 3 a § 53 odst. 2 stavebního zákona krajský ú ad 
jako nad ízený orgán uplatní nejpozd ji do 7 dn  ode dne 
ve ejného projednání stanovisko k ástem ešení, které 
byly od p edchozího ve ejného projednání zm n ny.  
P edchozí opakované ve ejné projednání návrhu Územního 
plánu Hlu ín se konalo dne 20. 10. 2015. Úpravy návrhu 
Územního plánu Hlu ín, které byly od tohoto projednání 
provedeny, jsou popsány v p íloze . 2 opat ení obecné 
povahy ÚP Hlu ína Postup p i po ízení územního plánu. 
Projednávána je úprava textové ásti Územního plánu 
Hlu ín a díl í zm ny funk ního využití území. Navržené 
úpravy Územního plánu Hlu ín nemají vliv na širší územní 
vazby. T mito úpravami nejsou dot eny zájmy chrán né 
Politikou územního rozvoje R, ve zn ní aktualizace . 1, 
ani Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje.  
Krajský ú ad posoudil ásti ešení návrhu Územního plánu 
Hlu ín, které byly od p edchozího ve ejného projednání 
zm n ny, z hlediska širších územních vazeb a souladu s 
Politikou územního rozvoje R, ve zn ní aktualizace . 1, 
a se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje. 
Krajský ú ad k projednávané dokumentaci ze sledovaných 
hledisek neuplat uje p ipomínky. 

Bere se na v domí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bere se na v domí. Ze stanoviska nevyplývají 
žádné požadavky na úpravu návrhu územního 
plánu. 
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Dot ené orgány: 
Po . 
íslo 

Stanovisko / obsah Vypo ádání stanoviska 

6. Ministerstvo životního prost edí, s. legií 5, Ostrava, sp.zn.: 1815/580/16,66195/ENV; 000383/A-10, ze 
dne 4.11.2016 

 Ministerstvo jako dot ený orgán podle § 15 odst. 2 zákona 
. 44/1988 Sb., o ochran  a využití nerostného bohatství 

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

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

9. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na B lidle 7, 702 00 Ostrava, .j. KHSMS 
50391/2016/OP/HOK, ze dne 26.10.2016 

 Po prostudování podklad  Krajská hygienická stanice 
Moravskoslezského kraje jako dot ený správní ú ad ve 
smyslu § 82 odst. 2, písm. j) zákona .258/2000 Sb., ve 
spojení s § 52 odst. 3 zákona . 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním ádu (stavební zákon) ve zn ní 
pozd jších p edpis , vydává toto stanovisko:  
S návrhem územního plánu Hlu ín souhlasí s upozorn ním 
na dodržení hlukových limit  u ásti rezervy R15-BI, R16-
BI z d vodu blízkosti obchvatu. 
Od vodn ní:  
Na základ  podání oznámení M stského ú adu Hlu ín ze 
dne 29.9.2016 o konání II. opakovaného ve ejného 
projednání návrhu územního plánu Hlu ín a výzvy k 
uplatn ní stanovisek a p ipomínek posoudila Krajská 
hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v 
Ostrav  jako dot ený správní ú ad soulad p edložených 
podklad  s požadavky p edpis  v oblasti ochrany 
ve ejného zdraví.  
Na základ  ve ejného projednání byly provedeny drobné 
úpravy textu jednotlivých ástí výroku a od vodn ní v 
souvislosti s grafickými úpravami návrhu.  
K ástem ešení, které byly od p edchozího jednání 
zm n ny, nemá KHS p ipomínky. Pouze u plochy rezervy 
R15-BI, R16-BI dotýkající se navrhovaného obchvatu a 
podmín né zpracováním územní studie KHS upozor uje 
na dodržení hlukových limit  stanovených na ízením vlády 
. 272/2011Sb. o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky 

hluku a vibrací. 

Vyhodnocení stanoviska: 
Záležitost dodržování hlukových limit  je 
sou ástí návrhu ÚP Hlu ína, viz. nap . text 
výroku - kap. 3.2. Ochrana p ed nep íznivými 
ú inky hluku a vibrací z dopravy; text 
od vodn ní – kap. g.1.2) VÝSLEDKY 
VYHODNOCENÍ VLIV  NA ŽIVOTNÍ 
PROST EDÍ a kap. 4.1.7), odst. Z hlediska 
ochrany zdraví obyvatel p ed nep íznivými 
ú inky hluku a vibrací, a text SEA (III. 
VYHODNOCENÍ VLIV  ÚZEMNÍHO 
PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ), 
kap. III.A.a) VYHODNOCENÍ VLIV  
ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ 
PROST EDÍ, odst. Zm na dopravní zát že 
území, zvýšení emisní a hlukové zát že území. 
Vzhledem k tomu, že plochy ozn. jako R15 a 
R16 jsou za azeny mezi rezervní plochy(nelze 
nyní realizovat výstavbu), není pot eba nyní ešit 
dodržování hlukových limit . 
Od vodn ní: 
Požadavek je v obecné rovin  zapracován 
v p íslušných ástech textu Návrhu ÚP Hlu ína. 
V lokalit  ul. Na Krásné vyhlídce v Hlu ín  – je 
navrženo zm nit využití návrhové plochy „BI – 
bydlení – individuální v rodinných domech 
m stské a p ím stské“ ozn. Z 1.6 a ást ozn. 
Z 1.7 na plochu územní rezervy (R15 – BI a R16 
- BI) vzhledem k vazb  na nutnost realizace 
obchvatu. Stanovit možné budoucí využití jako 
plochy BI – bydlení – individuální v rodinných 
domech m stské a p ím stské, ve kterých je 
rozhodování o zm nách v území podmín no 
zpracováním územní studie. Ovšem v p ípad  
zájmu o výstavbu v této lokalit  je pot eba 
plochu územní rezervy zm nit na návrhovou 
plochu, tzn. zm nou územního plánu. 

10. Hasi ský záchranný sbor MSK, územní odbor Opava, T šínská 39, zn.: HSOS-10183-3/2016, ze dne 
2.11.2016 

 Hasi ský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jako 
dot ený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a 
ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona . 133/1985 Sb., o 
požární ochran , ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen 

Vyhodnocení stanoviska: 
Vzato na v domí (podání neobsahuje žádné 
požadavky). 
Od vodn ní: 
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„zákon o požární ochran “) a v souladu s ustanovením § 12 
odst. 2 písm. i) zákona . 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o zm n  n kterých zákon , ve 
zn ní pozd jších p edpis  posoudil výše uvedenou 
dokumentaci, p edloženou dne 29.9.2016. Na základ  
posouzení dané dokumentace vydává Hasi ský záchranný 
sbor Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovením § 
31 odst. 4 zákona o požární ochran  koordinované 
souhlasné stanovisko. 
Od vodn ní 
Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu stanoviska 
spl uje obsahové náležitosti uvedené ve vyhlášce . 
500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  
plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn  
plánovací innosti, ve zn ní vyhlášky . 458/2012 Sb. ve 
vztahu k p ístupovým komunikacím a zdroj m požární 
vody jakožto ve ejn  prosp šným stavbám definovaným 
podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) zákona . 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební 
zákon), ve zn ní pozd jších p edpis . 
P edložená dokumentace dále spl uje požadavky § 20 
vyhlášky . 380/2002 Sb., k p íprav  a provád ní úkol  
ochrany obyvatelstva. 

Z textu podání nevyplývají žádné požadavky 
k úprav  Návrhu ÚP Hlu ína. 

13. Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních zájm  a ízení 
program  nemovité infrastruktury, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, sp. zn.: 69839/2016-8201-OÚZ-BR, ze 
dne 26.10.2016 

 Ve smyslu § 175 zákona .183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním ádu (stavební zákon) a zákona 
.222/1999 Sb. o zajiš ování obrany eské republiky v 

platných zn ních a v souladu s rezortními p edpisy (na 
teritoriu okres  Brno-m sto, Brno-venkov, Blansko, 
B eclav, Hodonín, Krom íž, Prost jov, T ebí , Uherské 
Hradišt , Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek-Místek, 
Jeseník, Karviná, Nový Ji ín, Olomouc, Opava, Ostrava, 
P erov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení 
výše uvedené akce. 
Ministerstvo obrany jednající odd lením ochrany 
územních zájm  odboru ochrany územních zájm  a ízení 
program  nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a 
majetkové, jako v cn  a místn  p íslušným ve smyslu 
zákona . 222/1999 Sb., jehož jménem jedná vrchní 
referent odd lení ochrany územních zájm  odboru ochrany 
územních zájm  a ízení program  nemovité infrastruktury 
Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany Hana 
Eliášová Marie Šlézarová v souladu s Rozkazem ministra 
obrany . 39/2011 V stníku MO-Zabezpe ení výkonu 
p sobnosti MO ve v cech územního plánování a 
stavebního ádu v platném zn ní, vydává stanovisko. 
Ministerstvo obrany k návrhu územního plánu Hlu ína 
- II. opakované ve ejné projednání nemá p ipomínky. 

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

 
Ve spolupráci s ur eným zastupitelem, kterým je Mgr. Pavel Paschek, zpracoval: 
Ing. Martin Kucha , v.r. 
M stský ú ad Hlu ín 
Odbor výstavby 
12/2016 


