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Rozhodnutí o námitkách podaných p i II. opakovaném ve ejném projednání návrhu ÚP 
Hlu ína a jejich od vodn ní: 
 
B hem II. 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 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“), 
prost ednictvím datové schránky dne 4.11.2016 (vedeno pod .j. HLUC-45491/2016/ORPaPP/KU) 
(ozn. ve spise jako podání .1), doru eno v ádném termínu pro podání námitek k II. 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  p iložené plné moci tímto 
op tovn  podává námitky proti návrhu územního 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.  
Spole nost QINN INVEST, s.r.o. je i nadále p esv d ena o vhodnosti umíst ní obchodního centra do 
této lokality, což bylo pozitivn  obsaženo NEJEN v petici ob an  M sta Hlu ína PRO VÝSTAVBU 
Obchodního Centra tohoto formátu z roku 2009 ,ale také KLADNÉM usnesení zastupitelstva M sta 
Hlu ína v hlasování o zm nách a dopl cích územního plánu M sta Hlu ína o Opat ení obecné 
povahy, kterým byla vydána zm na . 7 územního plánu Hlu ína s nabytím právní moci tohoto 
opat ení ke dni 30.01.2010 a proto se spole nost QINN INVEST s.r.o. 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 návrhu územního plánu 
jak výše uvedeno a navrhuje, aby lokalita Jesenice uvedená v návrhu územního plánu jako:  
„Rezerva R14 s využitím VD 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“ 
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 
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..“ 
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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 II. 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. u ve ejného projednání, a 
termínu k tomu ur eném, v tomto p ípad  do 26.3.2014,  a nikoliv nyní, ve fázi II. 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 
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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 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 
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 
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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 
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 k ní nep ihlíží. Tzn. 
v územním plánu z stane v lokalit  „Jelenice“  plocha ozn. jako R 14 sou ástí územní rezervy v etn  
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stanovení možného budoucího využití (plocha VD – výroby a skladování – drobná výroba a výrobní 
služby). 



P íloha . 14 opat ení obecné povahy ÚP Hlu ína 

2-1 
 

Námitka (ozn. pod . 2), 
kterou podal Pavel Kubošek, Hornická 42, 748 01 Hlu ín (dále jen „podatel“), písemn  dne 
7.11.2016 dopisem (vedeno pod .j. HLUC-45538/2016/ORPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání . 2), 
doru eno v ádném termínu pro podání námitek k II. opakovanému ve ejnému projednání: 
 
Text námitky: 
„Jako vlastník pozemku parc. . 1590/36 tímto podávám námitky proti územnímu plánu. 
Pozemek jsem zakoupil v dob , kdy byla tato plocha ur ena pro 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 VD 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 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: 
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 II. 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, 



P íloha . 14 opat ení obecné povahy ÚP Hlu ína 

2-2 
 

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. u ve ejného projednání, a 
termínu k tomu ur eném, v tomto p ípad  do 26.3.2014,  a nikoliv nyní, ve fázi II. 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 nejprve uvádí, že pozemek parc. . 1590/36 v k.ú. Hlu ín, jehož je vlastníkem, zakoupil 
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. 
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 
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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 
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 .  
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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 
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 k ní nep ihlíží. 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 . 3), 
kterou podal Mgr. Petr Kelner, Lidická 796/12, 746 01 Opava (dále jen „podatel“), písemn  dne 
7.11.2016 dopisem ze dne 4.11.2016 (vedeno pod .j. HLUC-45750/2016/ORPaPP/KU) (ozn. ve spise 
jako podání .3), doru eno v ádném termínu pro podání námitek k II. opakovanému ve ejnému 
projednání: 
 
Text námitky: 
„Jako vlastník pozemku parc. . 1590/31 tímto podávám námitky proti územnímu plánu. 
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 VD 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 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: 
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 II. 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 
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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. u ve ejného projednání, a 
termínu k tomu ur eném, v tomto p ípad  do 26.3.2014,  a nikoliv nyní, ve fázi II. 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 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). 
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 



P íloha . 14 opat ení obecné povahy ÚP Hlu ína 

3-3 
 

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 
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) 



P íloha . 14 opat ení obecné povahy ÚP Hlu ína 

3-4 
 

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 k ní nep ihlíží. 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 . 4), 
kterou podal Ob ané za Hlu ín krásn jší z.s., Mírové nám stí 12/12, 748 01 Hlu ín, I  22744649,  
v zastoupení Ing. Alešem Bartákem, Promenádní 1670/1, 748 01 Hlu ín (dále jen „podatel“), 
písemn  dne 7.11.2016 dopisem ze dne 7.11.2016 (vedeno pod .j. HLUC-45770/2016/ORPaPP/KU) 
(ozn. ve spise jako podání .4), doru eno v ádném termínu pro podání námitek k II. opakovanému 
ve ejnému projednání: 
 
Text námitky: 
„Podatel souhlasí s omezením rozsahu prodejních ploch u staveb a za ízení pro obchod na velikost 

prodejní plochy do 1500 m2 v plochách OK z d vodu respektování stávajícího charakteru zahušt né 
zástavby, rozsahu prodejních ploch u stávajících staveb a za ízení pro obchod p i respektování 
blízkosti centra m sta a jeho památkové zóny, ovšem požaduje up esn ní regulativ  pro plochy OK, 

aby nedocházelo k ú elovému propojování více ploch OK a následnému spojování samostatných 
obchodních jednotek s rozlohou do 1500 m2 v rámci jednoho velkého celku tak, aby nešlo zám r m sta 
obcházet.  
Od vodn ní námitky:  
V sou asnosti jsou pro PLOCHY OB ANSKÉHO VYBAVENÍ - KOMER NÍ ZA ÍZENÍ v návrhu ÚP 
definovány takto:  
Využití hlavní - komer ní za ízení velkého plošného rozsahu.  
Využití p ípustné- stavby a za ízení pro obchod s prodejní plochou do 1 500 m2; 
- 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.  
Využití nep ípustné - stavby a innosti, které nesouvisí s využíváním staveb a za ízení uvedených ve 
využití hlavním a p ípustném. 
Prostorová regulace - výška nových staveb a zm n staveb maximáln  4 NP.  
Navrhované omezením rozsahu prodejních ploch u staveb a za ízení pro obchod na velikost 
prodejních ploch do 1500 m2 z d vodu respektování stávajícího charakteru zahušt né zástavby, 
rozsahem prodejních ploch u stávajících staveb a za ízení pro obchod je vhodným ešením jak 
regulovat velkoplošné stavby. Podatel však namítá nejednozna nost takovéhoto omezení funk ního 
využití území, pokud pro komer ní za ízení (plochy OK) je jediným omezením stanovení maximální 
velikosti prodejní plochy jednotlivých objekt  (do 1 500 m2) a maximální výšky staveb (maximáln  4 
NP). Za tohoto stavu není do budoucna možné vylou it ú elové propojování více objekt  v rámci ploch 
OK tak, aby nedocházelo nap íklad k liniovému azení a následnému spojování samostatných 
obchodních jednotek s rozlohou do 1500 m2 do jednoho velkého celku. Územní plán by tedy m l 
konzistentn  stanovit limity velikosti staveb pro obchod do 1500 m2 a vymezit podmínky bránící jejich 
ú elové kumulaci do spojité soustavy.  
Územní plán by proto m l v rámci tohoto regulativu vymezit podrobn jší podmínky pro umis ování 
staveb ideáln  tak, aby každá jednotlivé plocha, respektive stavba komer ního za ízení, fungovala jako 
samostatná jednotka, tedy aby spl ovaly podmínky samostatného p ipojení na ve ejnou komunikaci a 
provozní samostatnosti z hlediska parkovacích stání, zásobování, energetického ešení a 
vodohospodá ského ešení. Další možností je regulovat prostorové vztahy v území vyjád ením 
vzájemnou polohou (pat í sem nap . vzdálenost, odstupy, sousedství, prostorová návaznost atp.). Tyto 
podmínky práv  sledují zám r, aby se jednalo o samostatné a pln  funk ní stavby, tedy aby 
nedocházelo ke spojování samostatných obchodních jednotek s rozlohou do 1500 m2 do v tších celk , 
ímž by byl obcházen zám r m sta.  

Podatel proto požaduje pro úpravu ploch OK takovou formulaci regulativu, která k podmínce omezení 
staveb za ízení pro obchod velikostí prodejní plochy do 1500m2 v plochách OK dále stanoví také 
množství jednotek na ešeném území, kde by sou asn  v regulovaném území m lo být vymezeno pouze 
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tolik jednotlivých díl ích ploch OK, kolik stavebních objekt  s plochou do 1500m2 považuje m sto 
v této ploše za "ješt  p ípustný po et".“ 
 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

Od vodn ní: 
Podatel sice souhlasí s omezením rozsahu prodejních ploch u staveb a za ízení pro obchod na velikost 
prodejní plochy do 1500 m2 v plochách OK (tzn. ob anského vybavení – komer ní za ízení) z d vodu 
respektování stávajícího charakteru zahušt né zástavby, rozsahu prodejních ploch u stávajících staveb 
a za ízení pro obchod p i respektování blízkosti centra m sta a jeho památkové zóny, ovšem požaduje 
up esn ní regulativ  pro plochy OK, aby nedocházelo k ú elovému propojování více ploch OK a 
následnému spojování samostatných obchodních jednotek s rozlohou do 1500 m2 v rámci jednoho 
velkého celku tak, aby nešlo zám r m sta obcházet.  
K tomu lze uvést, že v rámci úprav návrhu ÚP Hlu ína byla v plochách s rozdílným zp sobem využití 
BI, BH, SM, SV, SC upravena u staveb a za ízení pro obchod velikost prodejní plochy do 500 m2. Ve 
všech ostatních plochách umož ujících umis ovat stavby a za ízení pro obchod (tzn. plochy OK) 
krom  ploch VD, VL a VZ omezena u staveb a za ízení pro obchod velikost prodejní plochy do 1500 
m2. Omezením rozsahu prodejní plochy je respektován stávající charakter zahušt né zástavby, rozsah 
prodejních ploch u stávajících staveb a za ízení pro obchod a rovn ž celková situace v území, zejména 
pro další p ípadné navýšení prodejní plochy nemožnost zajišt ní dostate né kapacity p ípadných 
nových parkovacích míst i obtížné dopravní napojení p i respektování blízkosti centra m sta a jeho 
památkové zóny. 
K obav  podatele, že by mohlo docházet k obcházení zám ru m sta, tzn. k ú elovému propojování 
více ploch OK a následnému spojování samostatných obchodních jednotek s rozlohou do 1500 m2 
v rámci jednoho velkého celku, uvádíme, že pokud jsou stanoveny podmínky pro využití plochy OK, 
jejichž sou ástí je i v rámci p ípustného využití možnost výstavby staveb a za ízení pro obchod 
s prodejní plochou do 1500m2, je místn  p íslušný stavební ú ad povinen se tímto ídit a neumožnit 
povolit realizaci nového i rekonstrukci (p ístavbu dostavbu, zm nu dispozice) stávajícího objektu tak, 
aby docházelo k p ekro ení velikosti prodejní plochy nad uvedenou hodnotu. 
Rovn ž k návrhu podatele, že by m l územní plán v rámci tohoto regulativu vymezit podrobn jší 
podmínky pro umis ování staveb ideáln  tak, aby každá jednotlivá plocha, respektive stavba 
komer ního za ízení, fungovala jako samostatná jednotka, tedy aby spl ovala podmínku samostatného 
p ipojení na ve ejnou komunikaci a provozní samostatnosti z hlediska parkovacích stání, zásobování, 
energetického ešení a vodohospodá ského ešení a dále, že by sou asn  v regulovaném území m lo 
být vymezeno pouze tolik jednotlivých díl ích ploch OK, kolik stavebních objekt  s plochou do 1500m2 
považuje m sto v této ploše za "ješt  p ípustný po et", uvádíme, že uvedené podrobnosti nelze do 
územního plánu zapracovat, vzhledem k tomu, že se jedná o podrobnosti, které v souladu s § 43 odst. 
stavebního zákona svým obsahem náleží regula nímu plánu nebo územnímu rozhodnutí. To rovn ž 
platí i pro podatelem navrhovanou možnost regulovat prostorové vztahy v území vyjád ením 
vzájemnou polohou (pat í sem nap . vzdálenost, odstupy, sousedství, prostorová návaznost atp.).  
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, 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. 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se zamítá. 
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Námitka (ozn. pod . 5/1), 
kterou podala MUDr. Claudia Ondrušová, Mírové nám stí 1/1, 748 01 Hlu ín, (dále jen 
„podatelka“), písemn  dne 7.11.2016 dopisem ze dne 7.11.2016 (vedeno pod .j. HLUC-
45811/2016/ORPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání .5), doru eno v ádném termínu pro podání 
námitek k II. 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 a ze dne 26.10.2016, 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 II. opakovaného ve ejného projednání, protože p edm tná lokalita nebyla dot ena 
úpravami a zm nami návrhu územního plánu projednávanými p i II. 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  
ze dne 26.3.2014 a opakovaného ve ejného projednání konanému ze dne 26.10.2015 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 a opakovanému 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, dne 19.5.2016 o nich rozhodlo Zastupitelstvo m sta Hlu ína a jsou sou ástí 
p íloh . 6 a . 10 Opat ení obecné povahy ÚP.  
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se k ní nep ihlíží. 



P íloha . 14 opat ení obecné povahy ÚP Hlu ína 

5/2-1 
 

Námitka (ozn. pod . 5/2), 
kterou podala MUDr. Claudia Ondrušová, Mírové nám stí 1/1, 748 01 Hlu ín, (dále jen 
„podatelka“), písemn  dne 7.11.2016 dopisem ze dne 7.11.2016 (vedeno pod .j. HLUC-
45811/2016/ORPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání .5), doru eno v ádném termínu pro podání 
námitek k II. opakovanému ve ejnému projednání: 
 
text 2. 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.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od vodn ní námitky:  
V návrhu územního plánu Hlu ín pro 2. opakované ve ejné projednání byly provedeny úpravy, 

spo ívající mimo jiné p emíst ní návrhové plochy „PZ – ve ejná prostranství – s p evahou 

nezpevn ných ploch (ve ejná zele )“ (ozn., jako Z 3.22) do plochy „VD – výroby a skladováni – 

drobná výroba a výrobní služby (ozn. jako Z 3.20), vzhledem k nemožnosti plnohodnotn  využít 

p vodn  navrhovanou plochu z d vodu probíhající realizace staveb v tomto území.  

Podatelka již ve svém podání ze dne 26. 10. 2015 upozor ovala na to, že 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-41109/2012/0V/HL a zárove  by p i zachováním sou asného 

stavu za p eparcelace pozemk  v lokalit  Z 3.6 a p emíst ním plochy zelen  Z 3.22 docházelo k 

ned6vodným neurbanizovaným mezerám v území.  

V prvé ad  podatelka trvá na dot ení svých vlastnických práv touto zm nou, nebo  coby vlastník 

pozemku parc. . 396/2 v k.ú. Darkovi ky, je dot ena úpravami a zm nami návrhu územního plánu 

projednávanými p i opakovaném ve ejném projednávání, týkajících se plochy 3.22, bezprost edn  

sousedící a funk n  propojenou s plochou Z 3.6. Stavební zákon výslovn  neuvádí, co jsou to pozemky 

a stavby dot ené návrhem a tento pojem není definován ani v žádných provád cích právních 

p edpisech, ovšem interpretací pozemk  a staveb dot ených návrhem územního plánu se zabýval 

Nejvyšší správní soud R (NSS). V rozsudku ze dne 24. 10. 2007, j. 2 Ao 2/2007 - 73 výslovn  uvedl k 

výkladu ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona, podle n jž mohou námitky k návrhu územního lánu 

podat jen podle tohoto ustanovení vznést jen subjekty, které jsou návrhem dot eny na svých 

vlastnických právech, že pojem "dot enosti" je nutno vykládat ší eji nežli jen tak, že by se týkal jen 

vlastník  pozemk  i staveb, na jejíchž pozemcích má být p ímo provedena zm na územního plánu. Z 

navazující rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu lze dovodit, že pozemkem dot eným zm nou 

územního plánu m že být i pozemek vzdálený více než 500 metr  pokud lze usoudit, že navrhovaná 

úprava m že mít dopad do takové vzdálenosti (viz nap íklad rozsudek ze dne 20. 4. 2011, .j. 6 Ao 

2/2011-27). 
P emíst ní návrhové plochy ve ejných prostranství do plochy "VD - výroby a skladování - drobná výroba a 

výrobní služby" ovšem situaci, jak ji vylí ila podatelka ve svých p edchozích podáních, nijak ne eší a podatelka 

proto nadále požaduje prov ení plochy Z 3.6 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.  
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Podatelka si je v doma ust. § 30 odst. 2 stavebního zákona, podle n jž po izovatel po izuje územní studii v 

p ípadech, kdy je to uloženo územn  plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podn tu a stejn  tak ust. § 

30 odst. 3 stavebního zákona, které stanoví, že p i po ízení územní studie z jiného podn tu m že po izovatel 

podmínit úplnou nebo áste nou úhradou nákladu' od toho, kdo tento podn t podal. 

Podatelka je s ohledem na tato ustanovení se finan n  podílet na zpracování územní studie, p ípadn  toto 

zpracování i sama zajistit. Zárove  podatelka podotýká, že vzhledem k tomu, že se obdobný problém týká též 

využití pozemku ve vlastnictví obce, konkrétn  pozemku parc. . 396/20, nep edstavuje podatelkou navrhované 

ešení, tedy zpracování územní studie, nehospodárné nakládání s ve ejnými prost edky. 

 

Rozhodnutí o námitce: 
K ásti námitky ozn. pod . 5/2a (týkající se 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) se nep ihlíží. 

Od vodn ní: 
ást námitky podatelky týkající se 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 II. 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.“ 
 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.“ 

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. 
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 .  
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 ásti podané 
námitky týkající se prov ení plochy Z 3.6 územní studií z hlediska ú elného využití této plochy a 



P íloha . 14 opat ení obecné povahy ÚP Hlu ína 

5/2-3 
 

rovnom rného zastav ní všech pozemk  v této ploše 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. 
Skute nost, že tato ást námitky 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 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. 
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.  
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 
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.  
K tomuto podatelka uvedla, že je s ohledem na tato ustanovení se finan n  podílet na zpracování 
územní studie, p ípadn  toto zpracování i sama zajistit. Zárove  podatelka podotýká, že vzhledem k 
tomu, že se obdobný problém týká též využití pozemku ve vlastnictví obce, konkrétn  pozemku parc. 
. 396/20, nep edstavuje podatelkou navrhované ešení, tedy zpracování územní studie, nehospodárné 

nakládání s ve ejnými prost edky. 
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 
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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. 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato ást námitky 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. 
 

Rozhodnutí o námitce: 
ást námitky ozn. pod . 5/2b (týkající se p esunutí plochy Z 3.22 v bezprost edním sousedství 

uvedeného pozemku podatelky) se zamítá. 
 

Od vodn ní: 
Po opakovaném ve ejném projednání došlo v této lokalit  vzhledem k nemožnosti již plnohodnotn  
využít p vodn  navrhovanou plochu z d vodu probíhající realizace staveb v tomto území k p emíst ní 
návrhové plochy „PZ - ve ejná prostranství s p evahou nezpevn ných ploch (ve ejná zele )“ ozn. jako 
Z 3.22 ze stabilizované plochy OS do plochy „VD – výroby a skladování – drobná výroba a výrobní 
služby“ s ozn. Z 3.20. Ovšem t mito úpravami nebyl dot en pozemek podatelky parc. . 396/2 v k.ú. 
Darkovi ky, resp. nedošlo k dot ení vlastnických práv podatelky k tomuto pozemku, a rovn ž zde 
není patrná pot eba zpracovat pro tuto lokalitu územní studii. 
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). 
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se se zamítá. Tzn. 
návrhová plocha „PZ - ve ejná prostranství s p evahou nezpevn ných ploch (ve ejná zele )“ ozn. jako 
Z 3.22 z stane dle návrhu v ploše „VD – výroby a skladování – drobná výroba a výrobní služby“ 
s ozn. Z 3.20. 
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Námitka (ozn. pod . 5/3), 
kterou podala MUDr. Claudia Ondrušová, Mírové nám stí 1/1, 748 01 Hlu ín, (dále jen 
„podatelka“), písemn  dne 7.11.2016 dopisem ze dne 7.11.2016 (vedeno pod .j. HLUC-
45811/2016/ORPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání .5), doru eno v ádném termínu pro podání 
námitek k II. opakovanému ve ejnému projednání: 
 
text 3. ásti námitky: 
„Podatelka nesouhlasí s navrhovaným vymezením zastavitelné plochy Z 1.23 pro funk ní využití 

plochu „SM - smíšenou obytnou – m stskou“ a navrhuje vymezit pro tuto plochu funk ní využití 

„PZ - ve ejná prostranství s p evahou nezpevn ných ploch“ tedy jako ve ejnou zele .“ 

 

Od vodn ní námitky:  
„V sou asnosti se na p edm tném území nachází nezpevn né plochy zelen , zejména zahrádky. 

Vymezení plochy coby plochy „SM - smíšenou obytnou – m stskou“ jako dopln ní stávající 

urbanistické koncepce v území v návaznosti na stávající smíšenou m stskou obytnou zástavbu je 

posunem oproti p vodn  p edkládanému návrhu využití ploch „OK - ob anské vybavení - komer ní 

za ízeni“, ovšem jak podatelka upozor ovala již ve svých d íve uplatn ných námitkách, demografická 

prognóza pro Hlu ín hovo í o snižování i p inejlepším stagnaci po tu obyvatel Hlu ína a proto se za 

této situace se jeví vymezení dalších obytných ploch jako nepot ebné.  

Lokalita totiž postrádá ešení dopravního napojení a umíst ní dalších obytných ploch povede zajisté 

k nár stu dopravy v dané lokalit  a tedy k nár stu jejích negativních vliv , p edevším k nár stu hluku 

a zne išt ní ovzduší. Jedná se p itom o lokalitu, která je již nyní zna n  zatížena t mito negativními 

vlivy dopravy. Hluková zát ž, jejímž zdrojem je doprava na silnici . I/56, v sou asné dob  p ekra uje 

zákonné limity - k tomu viz hlukové mapy na str. 38 hodnocení SEA územního plánu Hlu ína ve verzi z 

ledna 2014, dále nap . strategická hluková mapa dostupná na serveru http://geoportal.gov.cz, kde lze 

kliknutím zjistit p ímo hodnoty pro konkrétní místo dle leteckého snímku (viz náhled níže). Hlu ín 

rovn ž pat í mezi oblasti, kde je kvalita ovzduší dlouhodob  nevyhovuje - k tomu podrobn  nap . 

Ak ní plán Ministerstva životního prost edí pro Moravskoslezský kraj pro rok 2013 nebo též p ímo 

hodnocení SEA územního plánu Hlu ína ve verzi z ledna 2014, str. 60: „P i hodnocení byl kladen 

d raz zejména na kvalitu ovzduší, která je v posuzovaném území nep íznivá“. Lze d vodn  

p edpokládat, že limity jsou p ekra ovány zejména v blízkosti nejzatížen jších silnic na území m sta 

Hlu ína, tedy p edevším silnice . . I/56.  

V p ípad  umís ování smíšených ploch obytných do t sného sousedství pozemk  podatelky místo 

sou asných ploch nezpevn né zelen  tak dojde ke znehodnocení pozemk  podatelky, kdy bude snížena 

kvalita bydlení v dané lokalit , snížena kvalita prost edí souvisejícího území, bude omezeno jejich 

možné využití, zvýší se dopravní zát ž území a bude narušen stávající charakter území, kdy stávající 

zelené plochy (udržované zahrádky a d tské h išt ) vytvá í v dané lokalit  klidovou zónu.  

S vymezení plochy „SM - smíšenou obytnou – m stskou“ by však podatelka souhlasila za p edpokladu 

prov ení plochy Z 1.36 územní studií z hlediska jejího dopravního napojení a ú elného využití 

vymezených pozemk  v této ploše, a to se lh tou pro vložení dat o této územní studii do evidence 

územn  plánovací innosti dva roky od vydání územního plánu.“ 
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Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

Od vodn ní: 
Po opakovaném ve ejném projednání došlo i k úpravám v této lokalit , a to na základ  rozhodnutí 
Zastupitelstva m sta Hlu ína ze dne 19.5.2016, které pod . usnesení 17/3a) B. rozhodlo o úprav  
v tom smyslu, že u plochy ozn. Z 1.23 je navržena zm na funk ního využití této plochy „OK – 
ob anského vybavení – komer ní za ízení“ na plochu „SM - smíšenou obytnou – m stskou“ (ozn. jako 
Z 1.36) jako dopln ní stávající urbanistické koncepce v území v návaznosti na stávající smíšenou 
m stskou obytnou zástavbu (nízkopodlažní obytné budovy s integrovanou ob anskou vybaveností, 
samostatné obytné budovy i objekty ob anské vybavenosti). Uvedená plocha svým tvarem a 
umíst ním dopl uje urbanistickou koncepci a navazuje na stávající smíšenou obytnou zástavbu, se 
kterou mohou tvo it souvislý celek. Rovn ž je zde možnost p ipojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu.  
Úprava je v souladu se schváleným zadáním nového územního plánu Hlu ína, kde v kapitole C) 
POŽADAVKY NA ROZVOJ M STA je uveden požadavek prov it vhodné plochy pro individuální 
bytovou výstavbu. 
Vyhov ním této námitce nedojde k výraznému rozší ení zastavitelných ploch pro bydlení (v tomto 
p ípad  jen o 0,36 ha) a nezm ní tak výrazným zp sobem rozsah vymezených ploch pro bydlení 
v rodinných domech, které je možno realizovat v ploše smíšené obytné - m stské (SM) ve výši 3,54 
ha. Naopak celkovými úpravami došlo ke zmenšení záboru p dy u zastavitelných ploch bydlení 
individuálního v rodinných domech (BI) o 6,37 ha, tzn. na hodnotu 16,94 ha. 
Uvedená zastavitelná plocha je územním plánem navržena v stávající proluce zástavby. 
Dle podatelky postrádá lokalita ešení dopravního napojení a umíst ní dalších obytných ploch povede 
zajisté k nár stu dopravy v dané lokalit  a tedy k nár stu jejích negativních vliv , p edevším k nár stu 
hluku a zne išt ní ovzduší.  
K tomuto je pot eba up esnit, že funk ní využití sousedních navazujících ploch (PZ – plocha 
ve ejných prostranství s p evahou zpevn ných ploch, SM – plocha smíšená obytná – m stská, BH – 
plocha bydlení – hromadné v bytových domech) nacházejících se p evážn  na pozemcích M sta 
Hlu ína umož ují vybudovat dle pot eby stavby obslužných komunikací a zpevn ných ploch pro 
motorová vozidla, cyklisty a p ší. Nelze v této chvíli pouhým vymezením plochy smíšené obytné – 
m stské (SM), bez toho, aniž by byl v této chvíli znám rozsah konkrétního rozsahu zástavby a 
navazující pot ebu dopravní obsluhy, stroze argumentovat, že dojde zajisté k nár stu dopravy v dané 
lokalit  a tedy k nár stu jejích negativních vliv , p edevším k nár stu hluku a zne išt ní ovzduší.  
Jak je dále uvedeno v podání, plochy situované podél silnice I/56 jsou dlouhodob  zat žovány 
dopravou, zejména hlukem a emisemi. To ovšem neznamená, že by muselo dojít ke stagnaci rozvoje 
m sta a n které z návrhových ploch v tomto územním plánu by musely z tohoto d vodu být proto 
odstran ny. Návrh územního plánu tuto situaci áste n  eší tím, že stanovuje podmínky pro využití 
území, a to, že v plochách situovaných v návaznosti na silni ní a místní komunikace je možno 
umis ovat pouze takové nové stavby, jejichž funkce nevyvolá pot ebu provedení preventivních 
opat ení pro zajišt ní p ípustného hygienického zatížení externalitami dopravy (hluk i vibrace). Pro 
ostatní nové stavby je územním plánem stanoven odstup od osy komunikací, v n mž bude 
stavebníkem doloženo spln ní p ípustného hygienického zatížení externalitami dopravy, a to ve 
smyslu dodržení limit  stanovenými platnými právními p edpisy a normami.  
Samotná zm na využití plochy na plochu jinou nem že vyvolat navýšení hluku i imisí apod. v m st . 
Jak bylo uvedeno v rozsudku Nejvyššího správního soudu Brno ze dne 27.10.2011 .j. 2 Ao 6 /20011 
– 210, „jen t žko lze konkrétn  zjiš ovat p esné zvýšení zát že z hlediska hluku, imisí apod., pokud je 

pouze v obecné rovin  zm n no využití plochy. Objektivní m ení zát že si lze pln  p edstavit až v 

situaci, kdy p jde o povolení konkrétního projektu.“ 
Jako zdroj hluku a neustálého p ekra ování jeho limit  tedy p edstavuje doprava ze silnice I/56, která 
prochází st edem Hlu ína, proto územní plán rovn ž navrhuje tuto komunikaci p eložit mimo 
zastav né i zastavitelné území m sta a napojení na navrhované obchvaty této komunikace mimo 
území okolních obcí, kde je situace obdobná. 
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Jak podatelka záv rem uvádí, s vymezením plochy „SM - smíšenou obytnou – m stskou“ by 
podatelka souhlasila za p edpokladu prov ení plochy Z 1.36 územní studií z hlediska jejího 
dopravního napojení a ú elného využití vymezených pozemk  v této ploše, 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 1.36 je z hlediska vlastnických vztah  
rozd lená mezi 3 vlastníky, z nichž vlastník s nejv tším zastoupením je M sto Hlu ín, pak po jednom 
pozemku podatelka a další fyzická osoba. V sou asnosti je možné všechny tyto pozemky vzhledem 
k svému tvaru a poloze v ploše Z 1.36 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  situaci v území je možno ešit bez prov ení 
územní studií. 
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 
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.  
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se se zamítá. Tzn. plocha 
ozn. jako Z 1.36 z stane pro využití jako SM – smíšená obytná – m stská. 
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Námitka (ozn. pod . 5/4), 
kterou podala MUDr. Claudia Ondrušová, Mírové nám stí 1/1, 748 01 Hlu ín, (dále jen 
„podatelka“), písemn  dne 7.11.2016 dopisem ze dne 7.11.2016 (vedeno pod .j. HLUC-
45811/2016/ORPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání .5), doru eno v ádném termínu pro podání 
námitek k II. opakovanému ve ejnému projednání: 
 
text 4. ásti námitky: 
„Podatelka nesouhlasí s navrhovanou zm nou 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 z d vodu dosavadního nevy erpání 

potenciálu sou asn  vymezených zastavitelných ploch.“ 

 

Od vodn ní námitky:  

„Vymezení návrhové plochy „SV - smíšené obytné vesnické“ z d vodu, že již byla zpracované územní 
studie, která prov uje možnost výstavby v této lokalit , není p ed vy erpáním potenciálu ostatních 
zastavitelných ploch v navrhované zm n  územního plánu v sou asnosti pot ebné ani vhodné. 
V prvé ad  musí být sou ástí zm ny prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy v 
porovnání s reálnou pot ebou nových zastavitelných ploch, jež stanovuje stavební zákon v § 55 odst. 4. 
Z od vodn ní návrhu územního plánu plyne, že pro p edm tnou plochu již sice byla zpracovaná 
územní studie, která prov uje možnosti výstavby v této lokalit , ovšem jak podatelka upozor ovala již 
ve svých d íve uplatn ných námitkách, demografická prognóza pro Hlu ín hovo í o snižování i 
p inejlepším stagnaci po tu obyvatel Hlu ína. Za této situace se jeví vymezování nových 
zastavitelných ploch jako zcela nepot ebné.  
Ust. § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona výslovn  stanovuje, že sou ástí od vodn ní územního 
plánu je Krom  náležitostí vyplývajících ze správního ádu zejména (krom  jiného) vyhodnocení 
ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení zastavitelných ploch. Podatelka 
namítá, že toto vyhodnocení je provedeno pouze v obecné rovin  bez vztahu ke konkrétním plochám a 
navíc pouze pro kategorie ploch ur ených k bydlení (tzn. BH, SM, BI, SV), a to ke všemu s prognózou 
tendence spíše ke snížení po tu obyvatel Hlu ína.  
Územní studie zpracovaná pro lokalitu ul. Rovniny "Za starou školkou" konstatuje, že v sou asnosti je 
p edm tné území p evážné využíváno jako zem d lsky obhospoda ovaná p da s výjimkou severní ásti 
lokality, kde jednotlivé pozemky p ímo navazují na zastavené území. Tyto pozemky jsou využívány 
p edevším jako zahrady a v západní ásti lokality je do ešeného území zahrnut areál bývalé školky. 
Jedná se tedy o kvalitní zem d lskou p du, která je využívána k zem d lským ú el lim, p i emž na 
zem d lskou p du jsou kladeny zvýšené nároky na ochranu, jak stanovuje § 4 ZPF: „pro 
nezem d lské ú ely je nutno použít p edevším nezem d lskou p du, zejména nezastav né a 
nedostate n  využité pozemky v zastav ném území nebo na nezastav ných plochách stavebních 
pozemk  staveb mimo toto území, stavební proluky a plochy získané zbo ením p ežilých budov a 
za ízení.“ Pakliže není dána aktuální pot eba p edm tné území využít pro ú ely výstavby, m la by 
zem d lská p da nadále sloužit zem d lským ú el m. Územní studie sice prov uje možnosti výstavby 
v této lokalit , nevyplývá z ní však reálná sou asná pot eba vymezení dalších zastavitelné plochy pro 
bydlení.  
Podatelka v této souvislosti rovn ž poukazuje na skute nost, že na rozdíl od ostatních vlastník  
pozemk  sousedících s lokalitou, pro niž byla zpracována územní studie, nebyla jako vlastník pozemku 
parc. . 3233 p i po izování územní studie po izovatelem požádána o vyjád ení k jejímu návrhu.  
Pokud po izovatel územního plánu Hlu ína p es výše uvedené zamýšlí vymezit p edm tnou lokalitu ul. 
Rovniny "za starou školkou" k obytné výstavb  m l by stanovit po adí provád ní zm n v území 
proporcionálním a zákonem p edpokládaným ešením. K rozfázování funk ního využívání pozemk  
slouží nástroj územního plánování, kterým je tzv. etapizace (srov. ust. § 19 odst. 1 písm. f), stavebního 
zákona), tj. stanovení po adí provád ní zm n v území. Etapizace je zákonem p edpokládanou sou ástí 
textové ásti územního plánu a dle pot eby i jeho grafické ásti (srov. P íloha . 7, vyhlášky . 
500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací dokumentace a zp sobu evidence 
územn  plánovací inností).  
Etapizací se podrobn ji zabýval Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 23. 9. 2009, j. 1 Ao 1/2009 - 
185, v n mž uvedl, že „Nejvyšší správní soud má za to, že etapizace výstavby je d ležitou sou ástí 
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územního plánování, která umož uje stanovit racionální asový a funk ní rámec budoucí plánované 
výstavby. To platí tím spíše v situaci, kdy jsou k zastav ní navrženy plochy, které jsou fakticky pole, 
bez možnosti p ístupu po stávajících ve ejných komunikacích a bez kanalizace a dalších nezbytných 
sítí“. Dále srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 1. 2011, . j. 1 Ao 2/2010 - 185, body 
[101] až [104].  
Podatelka má za to, že tyto záv ry zcela dopadají také na p edm tnou lokalitu a shrnuje, že spolu se 
zm nou využití plochy by tak m la být prokázána nemožnost využít již vymezené zastavitelné plochy 
v porovnání s reálnou pot ebou a zárove  by využití nových zastavitelných ploch a funk ního 
využívání pozemk  m lo být rozfázována v rámci etapizace.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

Od vodn ní: 
Po opakovaném ve ejném projednání došlo k úpravám i v této lokalit , a to na základ  rozhodnutí 
Zastupitelstva m sta Hlu ína ze dne 19.5.2016, které pod . usnesení 17/3a) B. rozhodlo o úprav  
v tom smyslu, že je navržena 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 z d vodu již zpracované územní studie, 
která prov ila možnost výstavby v této lokalit . Uvedená plocha svým tvarem a umíst ním dopl uje 
urbanistickou koncepci a navazuje na stávající smíšenou obytnou zástavbu, se kterou mohou tvo it 
souvislý celek. Rovn ž je zde možnost p ipojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.  
Úprava je v souladu se schváleným zadáním nového územního plánu Hlu ína, kde v kapitole C) 
POŽADAVKY NA ROZVOJ M STA je uveden požadavek prov it vhodné plochy pro individuální 
bytovou výstavbu. 
Požadované vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení 
zastavitelných ploch je již sou ástí textu od vodn ní v kapitole II.A.k) VYHODNOCENÍ 
Ú ELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POT EBY VYMEZENÍ 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH. 
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.  
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 zapracována. 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). 
Podatelka také poukazuje na skute nost, že na rozdíl od ostatních vlastník  pozemk  sousedících s 
lokalitou, pro niž byla zpracována územní studie, nebyla jako vlastník pozemku parc. . 3233 p i 
po izování územní studie po izovatelem požádána o vyjád ení k jejímu návrhu.  
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Územní studie je dle § 25 stavebního zákona územn  plánovací podklad. Stavební zákon nena izuje 
její projednání s vlastníky dot ených pozemk  ani s dot enými orgány státní správy. Stavební zákon 
rovn ž nepožaduje vyjád ení souhlasu s navrhovaným ešením. K projednání bylo p istoupeno 
zejména z d vodu zajišt ní informovanosti vlastník  dot ených pozemk  a n kterých sousedních 
vlastník  pozemk , kte í by mohli být návrhem dot ení. Jednalo se zejména o vlastníky p ilehlých 
rodinných dom , kte í mohli být dot ení z hlediska vlivu budoucí zvýšené dopravy p i vjezdu do 
lokality a z hlediska vlivu umíst ní nových staveb p ed stávajícími RD. 
Ostatní vlastníci sousedních volných nezastav ných pozemk  nebyli na projednání pozváni. 
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. 
Navrhované ešení není v rozporu se zásadami ochrany zem d lského p dního fondu (ust. § 4 zákona 
. 334/1992 Sb., o ochran  zem d lského p dního fondu, ve zn ní pozd jších p edpis ). Dle tohoto 

ustanovení je pro nezem d lské ú ely je nutno použít p edevším nezem d lskou p du, zejména 
nezastav né a nedostate n  využité pozemky v zastav ném území nebo na nezastav ných plochách 
stavebních pozemk  staveb mimo toto území, stavební proluky a plochy získané zbo ením p ežilých 
budov a za ízení. Musí-li však v nezbytných p ípadech dojít k odn tí zem d lského p dního fondu, 
nutno zejména 
a) co nejmén  narušovat organizaci zem d lského p dního fondu, hydrologické a odtokové pom ry v 
území a sí  zem d lských ú elových komunikací, 
b) odnímat jen nejnutn jší plochu zem d lského p dního fondu. 
P edm tná plocha (p ed úpravou ozn., jako R13) je z hlediska záboru zem d lské p dy vedena na 
p dách s nižší hodnotou kvality (t ída ochrany III a V) a je dle krajského ú adu akceptovatelná. 
P i projednání s dot eným orgánem ochrany zem d lského p dního fondu je postupováno v souladu 
se zákonem o ochran  zem d lského p dního fondu a Krajský ú ad jako takto dot ený orgán posuzuje 
p edložený návrh ÚP v souladu s kompetencí vymezenou v zákon  a stanovisko vydává na základ  
p edloženého vyhodnocení p edpokládaných požadavk  zábor  zem d lské p dy, které musí 
respektovat zásady ochrany zem d lské p dy dané § 4 a § 5 zákona o ochran  zem d lského p dního 
fondu a je nezbytné, aby bylo zpracováno ve smyslu p ílohy . 3 vyhlášky . 13/1994 Sb., kterou se 
upravují n které podrobnosti ochrany zem d lského p dního fondu. 
Podatelka rovn ž podotýká, že pokud po izovatel územního plánu Hlu ína zamýšlí vymezit 
p edm tnou lokalitu ul. Rovniny „Za starou školkou“ k obytné výstavb , m l by stanovit po adí 
provád ní zm n v území proporcionálním a zákonem p edpokládaným ešením. K rozfázování 
funk ního využívání pozemk  slouží nástroj územního plánování, kterým je tzv. etapizace.  
K tomuto pouze up es ujeme, že sou ástí zpracované 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, je rovn ž navržena etapizace výstavby - viz. str. 12 textové ásti územní studie - 
- schéma navržené dopravní sít  s návrhem etapizace výstavby (etapy I. až IV.). 
Vyhov ním této námitce nedojde k výraznému rozší ení zastavitelných ploch pro bydlení (v tomto 
p ípad  jen o 2,32 ha) a nezm ní se tak výrazným zp sobem rozsah vymezených ploch pro bydlení 
v rodinných domech, které je možno realizovat v ploše smíšené obytné – vesnické (SV) ve výši 38,48 
ha z p vodních 39, 97 ha. Naopak celkovými úpravami došlo ke zmenšení záboru p dy u 
zastavitelných ploch bydlení individuálního v rodinných domech (BI) o 6,37ha, tzn. na hodnotu 
16,94ha. 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se se zamítá. Tzn. plocha 
ozn. jako Z 1.58 z stane jako návrhová plocha pro využití jako SV – smíšená obytná – vesnická. 
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Námitka (ozn. pod . 6), 
kterou podala Stanislava Štenclová, Vladislava Van ury 294/35, 748 01 Hlu ín (dále jen 
„podatel“), písemn  dne 8.11.2016 (podáno 7.11.2016 na pošt  702 00 Ostrava 2) dopisem ze dne 
7.11.2016 (vedeno pod .j. HLUC-45892/2016/ORPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání . 6), 
doru eno v ádném termínu pro podání námitek k II. opakovanému ve ejnému projednání: 
 
Text námitky: 
„Podatel je vlastníkem pozemku parcelní íslo 72 zahrada o vým e 1789 m2 v k. ú. 605875 
Bobrovníky, list vlastnictví 714. Tento pozemek je momentáln  nevyužívaná zahrada, podatel má v 
úmyslu využít tento pozemek pro stavbu rodinného domu.  
Obsahem návrhu územního plánu m sta Hlu ín je mimo dalších zám r  také zám r na zahrnutí celé 
plochy výše zmi ovaného pozemku p. . 72 na plochu s funk ním využitím Ob anské vybavenosti.  
Podatel tímto v souladu s ustanovením §52 zákona o územním plánování a stavebním ádu (stavební 
zákon) podává následující námitku, která sm uje proti ásti územního plánu m sta Hlu ín v okrajové 
ásti Bobrovníky vymezující plochu pro výše uvedený zám r.  

Své námitky od vod uji takto:  
Jako majitel pozemku p. . 72 v k.ú. 605875 Bobrovníky nesouhlasím s tím, aby na tomto mnou 
vlastn ném pozemku parcelní íslo 72 v k. Ú. Bobrovníky byla plocha s funk ním využitím Ob anská 
vybavenost. Dle informací, které nám dosud byly poskytnuty není s výjimkou toho, že pozemek by m l 
být nadále veden jako Ob anská vybavenost plánováno žádné jeho další využití ze strany m sta. P i 
p íprav  tohoto nov  navrhovaného a projednávaného územního plánu Hlu ína bylo po ítáno se 
situací, kdy pozemek p iléhal k funk ní restauraci jako zahrada, nicmén  za stávajícího stavu, kdy 
restaurace na vedlejším pozemku jiného majitele je bez možnosti znovuotev ení zrušena, není zahrnutí 
mnou koupeného pozemku do OV nadále relevantní a od vodn né.  
Navrhuji, aby na dot eném Pozemku byla plocha s funk ním využitím umož ujícím stavbu rodinného 
domu a užívání pozemku pro soukromé ú ely rodinného bydlení nebo  za tímto ú elem jsem tento 
pozemek po ídila a z hlediska platného Územního plánu m sta je toto možné. 
D vodem mé námitky je, že podle sou asn  platného územního plánu mohu na pozemku umístit 
rodinný d m (nebo jinou stavbu bydlení). Na tuto stavbu již máme tém  kompletn  p ipravenu 
dokumentaci pro Územní souhlas v plném rozsahu a všechna další ízení vedoucí k povolení stavby. 
Stavbu jsme p izp sobili i všem momentáln  platným požadavk m - zastav ná plocha domu je i z toho 
d vodu plánována cca 80 m2 z celkové plochy pozemku 1789 m2. Mám eminentní zájem tuto stavbu 
realizovat, což jsem uvedla již v Návrhu na po ízení územního plánu nebo zm ny, kterou jsem podala 
na podateln  M stského ú adu Hlu ín k datu 17.05.2016 spolu s požadovanými p ílohami, k tomuto 
mému oficiáln  podanému návrhu jsem neobdržela za celou dobu žádné vyjád ení - kopii návrhu se 
všemi náležitostmi p ikládám v p íloze. Navrhovaná zm na ve funk ním využití celé plochy mého 
pozemku zapracovaná do nového ÚP by mi tuto možnost znemožnila. Výstavb  rodinného domu v 
daném míst  z hlediska územního plánování p i sou asn  platném Územním plánu nic nebrání, pokud 
mi ovšem nový ÚP znemožní plánovanou výstavbu, p jde o nep im ený zásah do vlastnického práva. 
Z t chto výše uvedených d vod  jsem p ipravena v p ípad  nevyhov ní mé námitce se obrátit na 
p íslušný soud s návrhem na zrušení územního plánu. Ráda bych upozornila, že vzhledem k toku 
informací, které se po uplynulý rok 2016 p i veškerých jednáních ohledn  zm ny v užívání pozemku 
jsem byla nucena p istoupit k tomu, že ve všech dalších krocích jsem nadále zastoupena panem 
advokátem Mgr. Vít zslavem Dohnalem z Advokátní kancelá e Dohnal a Bernard, s.r.o. (zapsaná v 
OR u Krajského soudu v eských Bud jovicích oddíl C, vložka 21923), který má s t mito kauzami 
dlouhodobou a bohatou zkušenost.  
S p ípravou výstavby jsem k dnešnímu dni již m la nemalé výdaje vedoucí k získání všech souhlas , 
povolení, projektových dokumentací k domu i k projektové dokumentaci vody i kanalizace, souhlas  
vlastník  okolních pozemk , pr zkumu radonu, nov  požadovanému novému vytý ení pozemku, ke 
kterému jsme byli na základ  požadavku vlastníka vedlejšího pozemku vyzváni m stem Hlu ín - 
nebudu-li tedy moci mnou zamýšlenou stavbu realizovat, vznikne mi citelná finan ní újma, jejíž 
náhradu budu požadovat po m stu Hlu ín a. to op t v zastoupení výše zmi ované Advokátní kancelá e 
Dohnal a Bernard, s.r.o.  
Sou asn  namítám, že b hem uplynulých m síc , kdy vy izujeme všechna pot ebná stanoviska a 
vyjád ení a mé osobní angažovanosti na jednotlivých odborech M stského ú adu ohledn  možnosti 
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podat žádost na územní souhlas a vyzískat informace d ležité pro naši informovanost je t žké - nap . 
informace ohledn  Ve ejného projednávání byla ješt  5.10. na stránkách vedena s datem 07.11.2016, 
nicmén  termín projednání byl nakonec již 31.10.2016, p i emž ústní informace získané na MÚ nás 
vedly k termínu až v listopadu, tímto mi bylo málem znemožn no podat tuto námitku v termínu.“ 
 
Letecký snímek lokality:   Území dot ené námitkou v ÚP Hlu ín: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
Území dot ené námitkou dle platného 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 II. 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. 
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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. u ve ejného projednání, a 
termínu k tomu ur eném, v tomto p ípad  do 26.3.2014, a nikoliv nyní, ve fázi II. opakovaného 
ve ejného projednání upraveného návrhu územního plánu, nebo  jeho p edm tem nebylo za azení 
pozemku do plochy ob anského vybavení – komer ní za ízení. 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 p edm tné podání nedosahuje právních ú ink  podání námitky, však nebrání tomu, aby 
se po izovatel se zpracovatelem návrhu územního plánu a ur eným zastupitelem nemohli zabývat jeho 
v cným obsahem a prov it tak z vlastního podn tu, zda požadavek v podání 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 nejprve uvádí, že je vlastníkem pozemku parc. . 72 v k.ú. Bobrovníky a má v úmyslu jej 
využít pro stavbu rodinného domu a proto nesouhlasí se za azením pozemku do plochy ob anského 
vybavení – komer ní za ízení (OK). Pozemek byl v minulosti využíván jako zahrada k blízké 
restauraci a dle podatele není po zrušení restaurace zahrnutí do této plochy relevantní a od vodn né. 
Proto podatel navrhuje zahrnout pozemek do plochy pro možnou výstavbu RD, pro jehož ú el si jej 
p ed asem po ídil. 
K tomuto po izovatel uvádí, že dle údaj  z katastru nemovitostí koupil podatel uvedený pozemek 
teprve nedávno (zápis proveden v srpnu 2016), tedy v dob , kdy se ást uvedeného pozemku dle 
platného územního plánu Hlu ína (schválen dne 29. 6. 2004 Zastupitelstvem m sta Hlu ína pod . 
usnesení 15/1) nachází v území individuálního bydlení vesnického charakteru (U-BIV) a ást v území 
ob anské vybavenosti (U-OV). Pro výstavbu rodinného domu je možné využít pouze ást pozemku, 
která se nachází v území individuálního bydlení vesnického charakteru (U-BIV). S tímto byl 
pravd podobn  podatel p ed koupí pozemku obeznámen, k jakému ú elu je kupovaný pozemek 
z hlediska funk ního využití dle ÚP ur en.  
Podatel dne 12.12.2016 podal u místn  p íslušného stavebního ú adu žádost o územní souhlas 
k umíst ní stavby rodinného domu na uvedeném pozemku. Následn  M stský ú ad Hlu ín, odbor 
výstavby, dne 3.1.2017 vydal územní souhlas s umíst ním novostavby rodinného domu na pozemcích 
parc. . 72, 74 a 496/2 v k.ú. Bobrovníky, p i emž samotná novostavba RD by m la být umíst na na 
pozemku parc. . 72 v k.ú. Bobrovníky, tzn. v ásti, která se dle ÚP nachází v území individuálního 
bydlení vesnického charakteru (U-BIV). Vzhledem k vydanému územnímu souhlasu je výstavba 
rodinného domu na p edm tném pozemku možná, bez ohledu na p ipravovanou zm nu za azení 
pozemku do plochy ob anského vybavení – komer ní za ízení v návrhu nového územního plánu. 
Návrh funk ního využití uvedený v p ipravovaném územním plánu Hlu ína vycházel z toho, jaký byl 
aktuální stav využití pozemku a navazujícího okolí v dob  zpracování návrhu ÚP, tzn. budova tehdejší 
restaurace ( .p. 66, parc. .73/1 v k.ú. Bobrovníky) spolu s dalšími pozemky parc. 72, 73/2 a 73/3 
v k.ú. Bobrovníky (tehdy ve vlastnictví jednoho vlastníka) tvo ily jeden funk ní celek restaurace, 
zázemí a p ilehlé zahrady. 
Dále podatel sd luje, že k podanému Návrhu na po ízení územního plánu nebo zm ny, kterou podal na 
podateln  M stského ú adu Hlu ín k datu 17.05.2016 spolu s požadovanými p ílohami, neobdržel 
žádné vyjád ení. K tomuto po izovatel uvádí, že v dob  podání uvedeného Návrhu na po ízení 
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územního plánu nebo zm ny ešil toto podání s podatelem a byla mu podána informace o tom, že 
uvedený Návrh nelze vzít jako podání námitky i p ipomínky k p ipravovanému ÚP Hlu ína pro jeho 
opožd nost, a zárove , že uvedený Návrh spolu s ostatními došlými Návrhy bude po vydání ÚP 
Hlu ína p edloženo Zastupitelstvu m sta k rozhodnutí, zda po ídí zm nu územního plánu. 
Záv rem podatel namítá, že informace ohledn  Ve ejného projednávání byla ješt  5.10.2016 na 
stránkách vedena s datem 07.11.2016, nicmén  termín projednání byl nakonec již 31.10.2016, p i emž 
ústní informace získané na MÚ nás vedly k termínu až v listopadu, tímto mi bylo málem znemožn no 
podat tuto námitku v termínu. Zde po izovatel uvádí, že Oznámení o II. opakovaném ve ejném 
projednání návrhu ÚP Hlu ína bylo na ú ední desce a zárove  i na elektronické ú ední desce vyv šeno 
dne 30.9.2016 a sejmuto dne 8.11.2016. v V Oznámení bylo mj. uvedeno, že vzhledem k tomu, že 
došlo k podstatné úprav  návrhu územního plánu, po izovatel podle § 53 odst. 2 v souladu s § 52 odst. 
1 stavebního zákona a v souladu s § 172 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších 
p edpis  oznamuje, že II. opakované ve ejné projednání se koná 31.10.2016 v 16:00 hodin se 
sch zkou pozvaných v Ob adní síni M stského ú adu v Hlu ín  (budova A). Dále bylo uvedeno, že do 
návrhu územního plánu je možné nahlédnout ode dne vyv šení tohoto oznámení do doby konání 
ve ejného projednání, tj. do 7.11.2016. V Oznámení tedy bylo jako datum konaní ve ejného 
projednání správn  uvedeno 31.10.2016. V Oznámení byla dále obsažena informace o tom, kdy 
nejpozd ji je možné nahlédnout do návrhu územního plánu z d vodu bližšího seznámení se s ním 
(nap . pro ú ely podání námitek i p ipomínek po II. opakovaném ve ejném projednání), tj. do dne 
7.11.2016.  
 
S p ihlédnutím k výše uvedenému je proto tato námitka vyhodnocena tak, že se k ní nep ihlíží. Tzn. 
v územním plánu z stane pozemek parc. . 72 v k.ú. Bobrovníky, sou ásti plochy ob anského 
vybavení – komer ní za ízení (OK). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
02/2017 


