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

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

2. Krajský ú ad 
MSK, odbor ÚP, 
S  a kultury, 
28. íjna 117, 702 
18 Ostrava 2, .j.: 
MSK 
165965/2016, sp. 
zn.: 
ÚPS/6600/2016/
Mich, 326.2 S10, 
6.1.2017 

 
 Návrh vyhodnocení p ipomínek, které byly uplatn ny v 
rámci projednání návrhu Územního plánu Hlu ín dle ust. 
§ 50 stavebního zákona, a návrh rozhodnutí o námitkách, 
které byly uplatn ny v rámci prvního ve ejného 
projednání návrhu Územního plánu Hlu ín, byly s 
dot enými orgány a s krajským ú adem projednány dle 
ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona po prvním ve ejném 
projednání návrhu Územního plánu Hlu ín. Krajský ú ad 
v rámci tohoto projednání vydal stanovisko dne 3. 4. 
2015 pod j. MSK 26857/2014. Na základ  výsledk  
tohoto projednání byl návrh Územního plánu Hlu ín 
upraven a projednán.  
K návrhu rozhodnutí o námitkách, které byly uplatn ny v 
rámci opakovaného ve ejného projednání návrhu 
Územního plánu Hlu ín, vydal krajský ú ad stanovisko 
dne 29. 3. 2016 pod j. MSK 33176/2016. Na základ  
výsledk  tohoto projednání byl návrh Územního plánu 
Hlu ín op tovn  upraven a projednán.  
K žádosti o vydání stanoviska dle ust. § 53 odst. 1 
stavebního zákona ze dne 21. 12. 2016 krajský ú ad 
obdržel návrh vyhodnocení 1 p ipomínky a návrh 
rozhodnutí o 6 námitkách, které byly uplatn ny v rámci 
druhého opakovaného ve ejného projednání návrhu 
Územního plánu Hlu ín. 
Z vyhodnocení druhého opakovaného ve ejného 
projednání Územního plánu Hlu ín nevyplývají žádné 
požadavky na úpravu Územního plánu Hlu ín. Krajský 
ú ad posoudil p edložený návrh rozhodnutí o námitkách 
a návrh vyhodnocení p ipomínky z hlediska zajišt ní 
koordinace využívání území s ohledem na širší územní 
vztahy a souladu s Politikou územního rozvoje eské 
republiky, ve zn ní aktualizace . 1, a se Zásadami 
územního rozvoje Moravskoslezského kraje a sd luje, že 
v p edloženém návrhu vyhodnocení projednání 
Územního plánu Hlu ín z t chto sledovaných hledisek 
neshledal nedostatky.  
Upozorn ní  
Dle návrhu rozhodnutí o námitkách se k námitce 
Stanislavy Štenclové, která byla M stskému ú adu 
Hlu ín doru ena dne 8. 11. 2016, nep ihlíží z d vodu, že 
byla podána po termínu možném pro podání námitek, po 
7. 11. 2016. Z doložených podklad  je patrné, že tato 
námitka byla M stskému ú adu Hlu ín doru ena dne 8. 
11. 2016, není však z ejmé, jakou formou byla doru ena 
a pokud byla doru ena poštou, kdy byla p edána k 
poštovní p eprav . Upozor ujeme, že dle ustáleného 
právního výkladu: „Lh ta, jejíž uplynutí se po ítá podle 

pravidel obsažených v písm. a), b) a c) je zachována, tzn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bere se na v domí. 
 
Provedena úprava dle 
požadavku – viz. vyhodnocení 
v p íloze . 14 opat ení obecné 
povahy ÚP Hlu ína (Návrh 
rozhodnutí o námitkách 
podaných p i II. opakovaném 
ve ejném projednání návrhu ÚP 
Hlu ína a jejich od vodn ní – 
námitka .6). 
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úkon je u in n ve lh t , i tehdy, pokud je (nejpozd ji) 

posledního dne lh ty u in no podání u v cn  a místn  

p íslušného správního orgánu nebo je-li (nejpozd ji) v 

tento den, tedy nejpozd ji poslední den lh ty, podána 

poštovní zásilka adresovaná v cn  a místn  p íslušnému 

správnímu orgánu, která obsahuje podání, držiteli 

poštovní licence“ (Správní ád komentá , JUDr. Josef 
Vedral, PhD., Praha 2006, str. 292). Skute nost, že 
námitka byla doru ena na M stský ú ad Hlu ín po 
stanoveném termínu, není dostate ným d vodem pro to, 
aby se jí po izovatel nezabýval. Pokud tato námitka byla 
podána k poštovní p eprav  v as, byla stanovená lh ta 
zachována a p ípadným nerozhodnutím o této námitce by 
byl Územní plán Hlu ín zatížen závažnou vadou. 

 
Dot ené orgány: 
Po . 
íslo 

Stanovisko / obsah Vyhodnocení 

3. Ministerstvo životního prost edí, s. legií 5, Ostrava, .j., sp.zn 2389/580/16,89507/ENV; 000383/A-10, 
ze dne 19.1.2016 

 Ministerstvo životního prost edí, odbor výkonu státní 
správy IX (dále jen „ministerstvo“), obdrželo vaši 
výzvu k uplatn ní stanoviska k výše uvedeným 
návrh m.  
Ministerstvo jako dot ený orgán podle § 15 odst. 2 
zákona . 44/1988 Sb., o ochran  a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , 
a § 13 odst. 2 zákona . 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve zn ní pozd jších p edpis , sd luje po 
prostudování návrh , že k nim nemá žádné 
p ipomínky. 

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

6. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na B lidle 7, 702 00 Ostrava, .j. KHSMS 
67214/2016/OP/HOK, ze dne 10.1.2017 

 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se 
sídlem v Ostrav , jako místn  a v cn  p íslušný správní 
ú ad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i), j) zákona . 
258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví a o zm n  
n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších 
p edpis  (dále jen „zákon . 258/2000 Sb.“), jako dot ený 
správní ú ad ve smyslu § 77 zákona . 258 /2000 Sb. a § 4 
odst. 2 zákona .183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním ádu (stavební zákon) ve zn ní pozd jších 
p edpis , posoudila podání žádosti M stského ú adu 
Hlu ín ze dne 21.12.2016 o stanovisko k návrhu 
rozhodnutí o námitkách a k vyhodnocení p ipomínek 
uplatn ných k návrhu Územního plánu Hlu ína. 
Po prostudování podklad  Krajská hygienická stanice 
Moravskoslezského kraje jako dot ený správní ú ad ve 
smyslu § 82 odst. 2, písm. j) zákona .258/2000 Sb., ve 
spojení s § 53 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním ádu (stavební zákon) ve zn ní 
pozd jších p edpis , vydává toto stanovisko: 
S návrhem rozhodnutí o námitkách a s vyhodnocení 
p ipomínek uplatn ných k návrhu Územního plánu Hlu ína 
souhlasí. 

Vzato na v domí (podání neobsahuje žádné 
požadavky). 
Od vodn ní: 
Z textu podání nevyplývají žádné požadavky na 
úpravu návrhu rozhodnutí o námitkách a 
vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu 
ÚP Hlu ín. 
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Od vodn ní: 
Na základ  podání žádosti M stského ú adu Hlu ín ze dne 
21.12.2016 o stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách 
a k vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu 
Územního plánu Hlu ína posoudila Krajská hygienická 
stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostrav  jako 
dot ený správní ú ad soulad p edložených podklad  s 
požadavky p edpis  v oblasti ochrany ve ejného zdraví. 
S rozhodnutím o námitkách a s vyhodnocením p ipomínek 
uplatn ných k návrhu Územního plánu Hlu ína KHS 
souhlasí. Podané námitky a p ipomínky se nedotýkají 
zájm  orgánu ochrany ve ejného zdraví. 

7. Hasi ský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava- Záb eh, .j.  
HSOS-13507-3/2016, ze dne 18.1.2017 

 Hasi ský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jako 
dot ený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a 
ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona . 133/1985 Sb., o 
požární ochran , ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen 
„zákon o požární ochran “) a v souladu s ustanovením § 12 
odst. 2 písm. i) zákona . 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o zm n  n kterých zákon , ve 
zn ní pozd jších p edpis  posoudil výše uvedenou 
dokumentaci, p edloženou dne 22.12.2016. Na základ  
posouzení dané dokumentace vydává Hasi ský záchranný 
sbor Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovením § 
31 odst. 4 zákona o požární ochran  koordinované 
souhlasné stanovisko. 
Od vodn ní 
Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu stanoviska 
spl uje obsahové náležitosti uvedené ve vyhlášce . 
500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  
plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn  
plánovací innosti, ve zn ní vyhlášky . 458/2012 Sb. ve 
vztahu k p ístupovým komunikacím a zdroj m požární 
vody jakožto ve ejn  prosp šným stavbám definovaným 
podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) zákona . 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební 
zákon), ve zn ní pozd jších p edpis . 
P edložená dokumentace dále spl uje požadavky § 20 
vyhlášky . 380/2002 Sb., k p íprav  a provád ní úkol  
ochrany obyvatelstva. 

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

11. Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájm  a ízení 
program  nemovité infrastruktury, Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno – Židenice, sp. zn.: 71607/2016-
8201-OÚZ-BR, ze dne 16.1.2017 

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

platných zn ních a v souladu s rezortními p edpisy (na 
teritoriu okres  Brno-m sto, Brno-venkov, Blansko, 
B eclav, Hodonín, Krom íž, Prost jov, T ebí , Uherské 
Hradišt , Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek-Místek, 
Jeseník, Karviná, Nový Ji ín, Olomouc, Opava, Ostrava, 
P erov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení 
výše uvedené akce. 
Ministerstvo obrany jednající odd lením ochrany 
územních zájm  Brno odboru ochrany územních zájm  

Vyhodnocení stanoviska: 
Vzato na v domí (podání neobsahuje žádné 
požadavky). 
Od vodn ní: 
Z textu podání nevyplývají žádné požadavky 
k úprav  Návrhu ÚP Hlu ína 
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Sekce ekonomické a majetkové, jako v cn  a místn  
p íslušným ve smyslu zákona . 222/1999 Sb., jehož 
jménem jedná vrchní referent odd lení ochrany územních 
zájm  Brno odboru ochrany územních zájm  Sekce 
ekonomické a majetkové Ministerstva obrany Marie 
Šlézarová v souladu s Rozkazem ministra obrany . 
39/2011 V stníku MO-Zabezpe ení výkonu p sobnosti 
MO ve v cech územního plánování a stavebního ádu v 
platném zn ní, vydává stanovisko. 
Ministerstvo obrany k Návrhu rozhodnutí o námitkách 
a k návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k 
návrhu územního plánu Hlu ín nemá p ipomínky. 

 
 
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 


