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Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína 
 

Postup při pořízení územního plánu  
 
Postup při pořízení územního plánu Hlučína  
(včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle § 50 stavebního 
zákona) 

 
Dosavadní proces pořizování územního plánu Hlučína: 
O pořízení územního plánu Hlučína rozhodlo Zastupitelstvo města Hlučína na svém 9. 
zasedání usnesením č. 9/6a) ze dne 15.9.2011. 
Návrh zadání územního plánu Hlučína, byl zhotoven v březnu 2012 a projednán v termínu 
od 4.4.2012 po dobu 30 dnů. V rámci projednání návrhu zadání územního plánu Hlučína 
uplatnil Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství dne 
24.4.2012 pod č.j. MSK 47764/2012 koordinované stanovisko. V tomto stanovisku mj. 
krajský úřad v souladu s § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
konstatuje, že územní plán Hlučína je nutno posoudit podle § 10i zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí. 
Krajský úřad posoudil předloženou územně plánovací dokumentaci na základě kritérií 
uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Návrh zadání ÚP 
Hlučína navrhuje m.j. vymezení ploch pro občanskou vybavenost, ploch sportu a rekreace, 
ploch pro podnikatelské aktivity, výrobu a skladování, doplnění dopravní a technické 
infrastruktury, parkovišť a odstavných ploch. Z uvedeného vyplývá, že funkční využití v 
územním plánu navrhovaných ploch stanoví rámec pro realizaci záměrů podléhajících 
posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Nedílnou součástí řešení územního plánu Hlučína, v dalším stupni územně plánovací 
dokumentace, bude vyhodnocení vlivů na životní prostředí zpracované, na základě ustanovení 
§ 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v rozsahu přílohy stavebního zákona, osobou k tomu oprávněnou podle § 19 zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí. 
Vyhodnocení musí komplexně pro řešené i širší dotčené území postihnout vlivy územně 
plánovací dokumentace na jednotlivé složky životního prostředí, ÚSES, území chráněná ve 
smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny a na veřejné zdraví. Součástí vyhodnocení bude i 
návrh případných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví. 
V rámci posouzení vlivů na životní prostředí je vhodné porovnat soulad navržených cílů a 
záměrů územně plánovací dokumentace s již existujícími koncepčními materiály vztahujícími 
se k danému území – „Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje“, „Plán 
rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje“, „Integrovaný program ke zlepšení 
kvality ovzduší Moravskoslezského kraje“, „Územní energetická koncepce 
Moravskoslezského kraje“, případně další. 
Následně byl Návrh Zadání Územního plánu upraven dle vznesených připomínek a 
stanovisek.  
Zadání pro územní plán Hlučína schválilo Zastupitelstvo města usnesením č. 15/6c) na 
svém 15. zasedání, které se konalo dne 7. 6. 2012. 
Určeným zastupitelem, spolupracujícím s pořizovatelem na pořízení územního plánu Hlučína, 
byl Zastupitelstvem města Hlučína určen Ing. arch. Mojmír Sonnek. 
Návrh územního plánu Hlučína byl zpracován na základě schváleného zadání v únoru 2013. 
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Společné jednání dle § 50 zákona č. 183/2006 Sb. 
Společné jednání o návrhu územního plánu Hlučína se konalo dne 5.6.2013. Termín pro 
nahlížení do návrhu územního plánu Hlučína byl 30 dnů ode dne jednání. Ve stanovené lhůtě 
bylo celkem uplatněno 6 stanovisek dotčených orgánů a 18 připomínek. 
Uvedená podání byla následně zaslána krajskému úřadu k posouzení z hlediska § 50 odst. 5 a 
odst. 7 stavebního zákona. 
 
Dne 26.6.2013 pod č.j.: MSK 73364/2013bylo vydáno koordinované stanovisko Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, ze kterého mimo 
jiné vyplynulo, že jako dotčený orgán podle § 107 odst. 1 písm. a) vodního zákona 
nesouhlasil s předloženým návrhem územního plánu v části vymezení zastavitelné plochy 
označené Z 1.17 v záplavovém území a aktivní zóně záplavového území. Na základě 
uvedeného požadavku byla zastavitelná plocha Z 1.17 upravena a změněna z plochy rekreace 
hromadné (RH) do plochy zeleně – přírodního charakteru (ZP). 
V rámci uvedeného koordinovaného stanoviska pak krajský úřad dále rovněž vyslovil 
námitky a nesouhlas k záměrům navrhovaným na zemědělské půdě náležící zemědělskému 
půdnímu fondu, vedeným pod ozn. Z 1.4, Z 1.61, Z 2.6, Z 2.7, Z 2.14, Z 2.15, Z 3.17, a Z 
3.18. Současně v případech ozn. Z 1.73 a Z 1.74 krajský úřad požadoval omezení záměru po 
severovýchodní hranici vymezeného zastavěného území. Ke zbývajícím požadavkům nebylo 
z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu výhrad. 
Z tohoto důvodu bylo svoláno na den 29.8.2013 jednání na Městském úřadě Hlučín za účasti 
pořizovatele, pověřeného zastupitele a zdejšího správního orgánu ochrany zemědělského 
půdního fondu. Na tomto jednání byly dohodnuty úpravy jednotlivých sporných ploch. 
Dne 5.9.2013 zaslal pořizovatel na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství žádost o přehodnocení nesouhlasného stanoviska k návrhu ÚP Hlučín 
z hlediska zájmů ochrany zemědělské půdy dle dohody z jednání ze dne 29.8.2013. 
Dne 15.10.2013 vydal krajský úřad Navazující stanovisko k návrhu ÚP Hlučína z hlediska 
zájmů ochrany zemědělského půdního fondu, ve kterém došlo k přehodnocení vyjádření a 
změně bodu č. 7 uvedeného v koordinovaném stanovisku krajského úřadu ze dne 26.6.2013, 
vedeného pod č.j. MSK 73364/2013, sp. zn. ŽPZ/17215/2013/Ham s tím, že krajský úřad s 
takto upraveným návrhem souhlasí. Ostatní vyjádření uvedená v tomto koordinovaném 
stanovisku nejsou závěrem přijatým z hlediska ochrany zemědělské půdy dotčena. 
 
Dne 26.8.2013 pod č.j.: MSK 109925/2013 bylo vydáno v souladu s § 50 odst. 7 stavebního 
zákona stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odborem územního plánování, 
stavebního řádu a kultury, ve kterém krajský úřad posoudil návrh územního plánu a došel 
k závěru, že pro zajištění souladu navrhovaného územního plánu z hlediska koordinace 
využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy a soulad s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, požaduje krajský úřad řešení Územního plánu Hlučína upravit 
v kontextu předložených požadavků. Uvedené požadavky byly následně zapracovány do 
návrhu územního plánu města. (podrobnosti viz. Příloha č. 3 opatření obecné povahy ÚP 
Hlučína - Vyhodnocení stanovisek došlých v rámci společného projednání Návrhu územního 
plánu Hlučína) 
 
Dne 17.9.2013 pod č.j.: MSK 109969/2013 bylo v souladu s § 50 odst. 5 stavebního zákona 
Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství 
vydáno souhlasné stanovisko z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí k vyhodnocení vlivů na životní prostředí návrhu územního plánu Hlučína, za 
dodržení určitých podmínek. Tyto podmínky byly zohledněny v plném rozsahu. (podrobnosti 
viz. kap. II.A.h) a II.A.i) textové části odůvodnění ÚP Hlučína) 
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Úpravy návrhu územního plánu na základě výsledku společného jednání: 
 

- v souladu  s požadavekem dle vodního zákona bylo upraveno vymezení zastavitelné 
plochy ozn. Z 1.17: 
před úpravou:                     po úpravě: 

-   
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

 
- v souladu s požadavekem dotčeného orgánu (KÚ MSK – orgánem státní památkové péče) 

byl přeřazen pozemek parc. č. 407/1 (k.ú. Hlučín) z plochy „PZ – veřejná prostranství 
s převahou nezpevněných ploch (veřejná zeleň)“ do ploch „OV - občasnké vybavení – 
veřejná infrastruktura“ 
před úpravou:      po úpravě: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- v souladu  s požadavekem dotčeného orgánu (KÚ MSK – orgánem státní památkové péče) 
byl v koordinačním výkrese vynechán zákres zámeckého parku jako nemovité národní 
kulturní památky včetně poznámky v legendě tohoto výkresu 
před úpravou:         po úpravě: 
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- v souladu s požadavekem dotčeného orgánu (KÚ MSK – orgánem státní památkové péče) 
byly zakresleny do koordinačního výkresu „zbytky městského opevnění“ 
před úpravou:         po úpravě: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- v souladu  s požadavekem vlastníka dotčených pozemků byly zahrnuty: 
- části plochy NZ (plochy zemědělské) do plochy WT (vodní nádrž a vodní toky),  
- části plochy NZ (plochy zemědělské) do plochy SV (smíšené obytné – vesnické) 
- části plochy NZ (plochy zemědělské) do plochy ZP (zeleň – přírodního charakteru) 
před úpravou:         po úpravě: 

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

- posunout v lokalitě Pod Vinnou Horou vedení navrhované přeložky VN dále od 
zastavitelných ploch: 
před úpravou:                      po úpravě: 
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- vyhovění požadavku podané připomínky a zařazení pozemků do ploch územní rezervy včetně 
stanovení možného budoucího využití (plochy s rozdílným způsobem využití) včetně podmínek pro 
jeho prověření (prověření možnosti realizace veřejné dopravní a technické infrastruktury a 
potřebnosti a účelnosti vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v rámci plochy SV - 
smíšené obytné vesnické: 
před úpravou:         po úpravě: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- dle požadavku záměr pod označením Z 3.18 (1,38 ha) – bude převeden z návrhových ploch 

SV (smíšená obytná vesnická)do plochy územní rezervy: 
před úpravou:                po úpravě: 

 
- dle požadavku část záměru pod označením Z 1.73 (0,396 ha) a část záměru pod označením 

Z 1.74 (0,225 ha) - bude zmenšen po severovýchodní hranici vymezeného zastavěného 
území. Zbytek záměru pod označením Z 1.73 (0,344 ha) a zbytek záměru pod označením Z 
1.74 (0,095 ha)bude převeden z návrhových ploch SV (smíšená obytná vesnická) do 
plochy územní rezervy 
před úpravou:                po úpravě: 
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- dle požadavku záměr pod označením Z 2.14 (0,76 ha) zůstane v návrhové ploše PV 
(plocha veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch) a část záměru pod 
označením Z 2.7 (0,427 ha) zůstane v návrhové ploše SV (smíšená obytná vesnická), 
zbytek záměru pod označením Z 2.7 (0,343 ha) a záměry pod označením Z 2.15 (0,34 ha) a 
Z 2.6 (1,17 ha) budou převedeny z ploch návrhových do plochy územní rezervy s tím, že 
záměr Z 2.6 bude rozšířen až po východní hranici katastrálního území a jižní hranici 
zastavitelného území města. Tzn. u záměru pod označením Z 2.6 bude celkový zábor půdy 
2,58 ha 
před úpravou:           po úpravě: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- vypustit z výkresu I.B.b.2 Hlavní výkres - koncepce dopravy a technické infrastruktury 
zákres hranice záplavového území apod. 
před úpravou:      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- po úpravě: 
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- v souladu  s požadavekem ve výkrese I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, 
opatření a asanací barevně nesouhlasí legenda ploch se samotným výkresem 

před úpravou:      

po úpravě: 

V textové části výroku bylo změněno: 
- na str. 2 – dle požadavku upravena v kap. I.A.b.1 typ krajiny – chybně byla v severní části  

města „krajina lesoluční“ – správně je „krajina polní“ 
- na str. 14 – dle požadavku zapracován záměr cyklotrasy Slezská magistrála v kap. I.A.d) 

v bodě 1.4.2. 
- na str.16 – dle požadavku v kap. 2.2.3.2. vypuštěna informace o údržbových pásech podél 

vodních toku 6 m a 8 m 
- na str. 18 – v kap. I.A.d.4 Veřejná prostranství v podkapitole 4.1. odstraněn část textu, a to 

„a komunikací mimo zastavěné území“ 
- na str. 20 - dle požadavku upravena v kap. I.A.e.3 typ krajiny – chybně byla v severní části  

města „krajina lesoluční“ – správně je „krajina polní“ 
- na str.25 – dle požadavku v kap. I.A.f.3.2. vypuštěna informace o stanovených odstupech 

zástavby pro jednotlivé třídy komunikací 
- na str. 26 – vypuštěn v kap. I.A.f.3.4 odstavec „Ochrana území s archeologickými nálezy“ 
- na str. 26 – vypuštěny v kap. I.A.f.3. informace týkající se stanovéné max. nejvyšší 

přípustné intenzity využití pozemků 
- na str. 29 – doplněna podmínka zajištění stavby před důsledky sesuvů promítnout do 

podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, ploch bydlení – individuální v 
rodinných domech – BI 
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- na str. 30 – dle požadavku doplněna informace „nezahušťovat zástavbu rodinné rekreace 
ve stávajících plochách“ do podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, 
plochy rekreace rodinné – RI 

- na str. 56 – v kap. I.A.k) opraven rozpor, kde bylo uvedeno, že v rámci ÚP Hlučína nejsou 
vymezeny plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o 
parcelaci. Níže v textu stejné kapitoly bylo uvedeno: „Územní plán Hlučína navrhuje 1 
plochu, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci.“ 

 
V textové části odůvodnění bylo změněno: 
- na str. 6 – v kap. II.A.c) v podkapitole 2. text „Ochrana nemovitých kulturních památek a 

věcí, u nichţ bylo zahájeno řízení o prohlášení za kulturní památku“ změněn na „Ochrana 
nemovitých kulturních památek a městské památkové zóny“ 

- na str. 34 - dle požadavku doplněna informace „nezahušťovat zástavbu rodinné rekreace ve 
stávajících plochách“ do kap. II.A.f.1.2) do bodu 9 

- na str. 35 – v kap. II.A.f.1.2) v bodě 15. doplněno odůvodnění vymezení zastavitelných 
ploch v sesuvném území 

- na str. 39 – v kap. II.A.f.2) doplněny informace k nové zastavitelné ploše Z 1.75 (MV – 
smíšená výrobní) 

- na str. 68 - v souladu  s požadavkem doplněny informace o výhradním ložisku Hlučín – 
západ a Šilheřovice do kap. II.A.j) podkapitola j.2.3) textu odůvodnění 

- na str. 71 - dle požadavku upravena v kap. j.3.1) typ krajiny – chybně byla v severní části  
města „krajina lesoluční“ – správně je „krajina polní“ 

- na str. 84 – dle požadavku zapracovat záměr cyklotrasy Slezská magistrála v kap. 
I.A.j.4.1.3) (Návrh koncepce řešení) 

- na str. 94 – v kap. 4.2.4) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ – opraven text „Dále je 
navrženo vybudování hrází (opevnění) podél jezera“ za „Dále je navrženo zpevnění břehů 
podél jezera“ včetně odznačení v grafické části 

- na str. 121 - dle požadavku upravena v kap. j.5.3) typ krajiny – chybně byla v severní části  
města „krajina lesoluční“ – správně je „krajina polní“ 

- na str. 122 - dle požadavku doplněna informace „nezahušťovat zástavbu rodinné rekreace 
ve stávajících plochách“ do kap. II.A.j.5.3) 

- na str. 123 – v kap. II.A.j.5.5) doplněno odůvodnění vymezení zastavitelných ploch 
v sesuvném území 

- na str. 126 – v kap. II.A.j.6.2) doplněno odůvodnění vymezení zastavitelných ploch 
v sesuvném území 

- na str. 64 - v kap. II.A.j.2.1.2) doplnění informací k nové zastavitelné ploše – smíšené 
výrobní) 
 

V textové části Vyhodnocení vlivů na životní prostředí bylo změněno: 
- na str. 60 – v kap. 6 doplněn komentář k tabulkám vyhodnocení významnosti jednotlivých 

vlivů záměrů na složky životního prostředí uvedených v tabulce. 
 
Výše uvedené úpravy byly zapracovány do návrhu územního plánu a předloženy jako podklad 
pro veřejné projednání. 
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Řízení o územním plánu - veřejné projednání dle § 52 zákona č. 183/2006 Sb. 
 
Dne 21.2.2014 bylo zahájeno řízení o územním plánu s termínem veřejného projednání na 
26.3.2014, kde byl návrh územního plánu představen veřejnosti s možností podání dotazů za 
přítomnosti zpracovatele ÚP. 
Do návrhu územního plánu bylo možno nahlížet u pořizovatele, rovněž byly k nahlédnutí 
veškeré podklady, ať už textové či grafické, na webových stránkách MěÚ Hlučín. 
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tzn. ode dne veřejného projednání mohl 
každý uplatnit své připomínky, vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, 
oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohli podat námitky. V připomínkách či námitkách 
měli uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit 
území dotčené námitkou nebo připomínkou. 
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnily ve stejné lhůtě stanoviska k 
částem řešení, které byly od společného jednání změněny. 
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám nebylo přihlédnuto. 
Určeným zastupitelem, spolupracujícím s pořizovatelem na pořízení územního plánu Hlučína, 
byl Zastupitelstvem města Hlučína dne 11.12.2014 (usnesením č. 2/11a) na svém 2. zasedání) 
určen Mgr. Pavel Paschek. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem následně vyhodnotil výsledky projednání, 
zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. Tyto návrhy doručil dotčeným orgánům a 
krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzval je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení 
uplatnily stanoviska. Pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatnil 
stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasil.  
Vzhledem k tomu, že na základě veřejného projednání bylo potřeba provést podstatnou 
úpravu návrhu územního plánu, pořizovatel si v souladu s § 53 odst.2 stavebního zákona 
vyžádá stanovisko příslušného úřadu a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 
45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Příslušný úřad ve stanovisku uvede, zda má být 
upravený návrh posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější 
požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Upravený návrh a 
případné upravené nebo doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu 
těchto úprav projedná na opakovaném veřejném projednání; přitom se postupuje obdobně 
podle § 52. 
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Úpravy návrhu územního plánu na základě výsledku veřejného projednání: 

- změna využití zastavitelné plochy ozn. Z 3.22 v k.ú. Darkovičky z plochy „PZ – veřejná 
prostranství s převahou nezpevněných ploch (veřejná zeleň)“ do návrhové plochy „SV - 
smíšené obytné vesnické“ (ozn. Z 3.6) a úprava velikosti této plochy (Z 3.6) v souladu 
s přeparcelováním a posunem hranic některých pozemků v lokalitě ul. U Dvora v městské 
části Darkovičky: 

- před úpravou:            po úpravě: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- změna využití z plochy „ZP – plochy zeleně – přírodního charakteru“ do návrhové plochy 
„VD – plochy výroby a skladování“ (ozn. Z 1.92) – lokalita ul. Jasénky v Hlučíně: 

- před úpravou:         po úpravě: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- změna využití z plochy „NZ – plochy zemědělských pozemků“ do návrhové plochy „SV - 
smíšené obytné vesnické“ (ozn. Z 1.93) – lokalita ul. Malánky v Hlučíně: 

- před úpravou:         po úpravě: 

-  
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- změna využití z plochy „NZ – plochy zemědělských pozemků“ do návrhové plochy „SV - 
smíšené obytné vesnické“ (ozn. Z 3.24) – lokalita ul. Vřesinská v městské části 
Darkovičky: 

- před úpravou:        po úpravě: 

- změna využití z plochy „NZ – plochy zemědělských pozemků“ do návrhové plochy „SV - 
smíšené obytné vesnické“ zařazením do ploch ozn. Z 3.17 a Z 3.25 – lokalita ul. Kozmická 
v městské části Darkovičky: 

- před úpravou:        po úpravě: 

- změna využití z plochy „NZ – plochy zemědělských pozemků“ do návrhové plochy „SV - 
smíšené obytné vesnické“ – lokalita ul. Jasénky v Hlučíně: 

- před úpravou:        po úpravě: 
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- změna využití z plochy územní rezervy (ozn. R 15) včetně stanovení možného budoucího 
využití (plocha SV – smíšená obytná vesnická) do návrhové plochy „SV - smíšené obytné 
vesnické“ přiřazením k plochám ozn. Z 1.73 a z 1.74 – lokalita ul. Malánky v Hlučíně: 
před úpravou:        po úpravě: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- změna využití z návhrové plochy „SV - smíšené obytné vesnické“ (ozn. Z 1.72) do plochy 
„NZ - zemědělských pozemků“ – lokalita ul. Malánky v Hlučíně: 
před úpravou:        po úpravě: 

- změna využití ze stabilizované plochy „TI - technické infrastruktury – inženýrské sítě“v 
souladu se stávajícícm skutečným využitím pozemků do stabilizované plochy „VD - 
výroby skladování – drobné výroby a výrobní služby“ – lokalita ul. K Pile v Hlučíně: 
před úpravou:        po úpravě: 

 



Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína 

 13 

- změna využití části plochy územní rezervy (ozn. R 1) včetně stanovení možného 
budoucího využití (plocha SV – smíšená obytná vesnická) do návrhové plochy „SV - 
smíšené obytné vesnické“ s ozn. Z 2.16 – lokalita ul. Osvoboditelů v městské části 
Bobrovníky: 
před úpravou:          po úpravě: 

 

- změna využití zastavitelné plochy „SV - smíšené obytné vesnické“ (ozn. Z 1.55) na plochu 
„ZP – zeleň přírodního charakteru“ - lokalita ul. Rovniny a Na Závodí v Hlučíně: 
před úpravou:        po úpravě: 

- změna využití části plochy „NP – plochy přírodní“ zařazením do návrhové plochy „SV - 
smíšené obytné vesnické“ (ozn. Z 1.10) – lokalita ul. Okrajová v Hlučíně: 
před úpravou:        po úpravě: 
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- změna využití z části návrhové plochy „SV - smíšené obytné vesnické“ přiřazením ozn. 
Z 1.54 na plochu územní rezervy (ozn. R 10) včetně stanovení možného budoucího využití 
(plocha SV – smíšená obytná vesnická) – lokalita ul. Na Závodí v Hlučíně: 
před úpravou:           po úpravě: 

- změna využití návrhové plochy „OK – občanského vybavení“ a plochy„PZ – veřejná 
prostranství s převahou nezpevněných ploch (veřejná zeleň)“ částečně do stabilizované a 
částečně do návrhové plochy „VL - výroby a skladování - lehký průmysl“ s ozn. Z 1.95 - 
lokalita křižovatky ul. Ostravská a Markvartovická v Hlučíně: 
před úpravou:       po úpravě: 

- změna využití z části návrhové plochy „MV – smíšené výrobní“ s ozn. Z 1.75na plochu 
územní rezervy (ozn. R 14) včetně stanovení možného budoucího využití (plocha VD – 
výroby a skladování – drobná výroba a výrobní služby) – lokalita „Jelenice“ na ul. 
Opavská v Hlučíně: 
před úpravou:            po úpravě: 
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- přesunutí trasy navrhované přeložky VN místo středem polí podél stávající účelové a polní 
komunikace – lokalita „Záhumení“ v Hlučíně: 
před úpravou:               po úpravě: 

- změna využití z části stabilizované plochy „DZ – dopravní infrastruktury – drážní 
(železniční)“ do stabilizované plochy „OV - občanského vybavení - veřejná infrastruktura“ 
– lokalita u nádraží na ul. Dr. Ed. Beneše v Hlučíně: 
před úpravou:             po úpravě: 

- změna využití zastavitelné plochy „OS – občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní 
zařízení“ (ozn. Z 1.25) na plochu „PZ – veřejné prostranství – s převahou nezpevněných 
ploch (veřejná zeleň)“ - lokalita mezi ul. Ostravská a Celní (dětské dopravní hřiště 
v zámeckém parku) v Hlučíně: 
před úpravou:             po úpravě: 
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- změna využití plochy územní rezervy (ozn. R 13) včetně stanovení možného budoucího 
využití (plocha VL – výroba a skladování – lehký průmysl) do plochy nezastavěné „NZ – 
zemědělských pozemků“ – lokalita „Vařešinky“ v Hlučíně: 
před úpravou:             po úpravě: 

- změna využití z části návrhové plochy „SV - smíšené obytné vesnické“ přiřazením ozn. 
Z 2.4 na plochu územní rezervy (ozn. R 2) včetně stanovení možného budoucího využití 
(plocha SV – smíšená obytná vesnická) – lokalita mezi ul. Větrná a k Lomům v městské 
části Bobrovníky: 

- před úpravou:             po úpravě: 

- změna využití návrhové plochy „OK – občanského vybavení – komerční zařízení“ do 
návrhové plochy „SM – smíšené obytné městské“ s ozn. Z 1.42 - lokalita mezi ul. Čs. 
armády a Hluboká v Hlučíně: 
před úpravou:              po úpravě: 
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- změna využití ze stabilizované plochy „PV – veřejné prostranství – s převahou zpevněných 
ploch“ do stabilizované plochy „OS - občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní 
zařízení“, změna využití z části stabilizované plochy „OS - občanské vybavení – 
tělovýchovná a sportovní zařízení“ do návrhové plochy „PZ – veřejná prostranství - 
s převahou nezpevněných ploch (veřejná zeleň)“ – lokalita fotbalové hřiště na ul. U Hřiště 
v městské části Darkovičky: 
před úpravou:              po úpravě: 

- změna využití z části návrhové plochy „DS – dopravní infrastruktury – silniční“ (ozn. 
Z 1.30) do návrhové plochy „BI – bydlení – individuální v rodinných domech městské a 
příměstské“ (ozn. Z 1.13) – lokalita ul. Jaroslava Seiferta v Hlučíně: 
před úpravou:             po úpravě: 

- změna využití ze stabilizované plochy „SV - smíšené obytné vesnické“ do plochy „ZP – 
plochy zeleně – přírodního charakteru“ – lokalita mezi ul. U Zámečku a potokem Jasénka 
v městské části Darkovičky: 
před úpravou:              po úpravě: 
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- požadavek na zapracování limitů a zájmů Ministerstva obrany – lokalita kasárna P. 
Bezruče a navazující okolí v Hlučíně: 
před úpravou:            po úpravě: 

 
 

- zakreslení trasy napojení trafostanice H – 13 „Za školou“ dle skutečného provedení – 
lokalita „Za starou školkou“ na ul. Rovniny v Hlučíně: 
před úpravou:      po úpravě: 
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- změna využití návrhové plochy „OV – občanského vybavení – veřejná infrastruktura“ 
(ozn. Z 2.2) do návrhové plochy „SV - smíšené obytné vesnické“ - lokalita mezi ul. 
K Lomům a K Vlásence v městské části Bobrovníky: 
před úpravou:            po úpravě: 

- změna z plochy přestavby „VD - výroby a skladování – drobná výroba a výrobní služby“ 
(ozn. „P 1.2“) na plochu přestavby „BH  - bydlení – hromadné v bytových domech“ (ozn. 
P 1.1.), a vypuštění návrhové plochy „VD - výroby a skladování – drobná výroba a výrobní 
služby“ (ozn. „Z 1.81“) – lokalita ul. Severní a Boženy Němcové („OKD západ“) 
v Hlučíně: 
před úpravou:       po úpravě: 

- změna z plochy nezastavěné „NZ – zemědělských pozemků“ do plochy „DS – dopravní 
infrastruktury – silniční“ (ozn. Z 1.27) – z důvodu zachování možnosti nalezení případného 
vhodného řešení dopravní obsluhy nebo změny vedení trasy silnice II/469 pro případ, že by 
nedošlo k výstavbě mimoúrovňové křižovatky na silnici I/56 na OKD) - lokalita severně 
od ul. Severní („OKD západ“) v Hlučíně: 
před úpravou:          po úpravě: 
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- změna využití části ploch „PV – veřejné prostranství – s převahou zpevněných ploch“ 
(ozn. Z 1.32, Z 1.34, Z 1.35) na plochu „DS – dopravní infrastruktury – silniční“, zbytek 
plochy PV označeno jako plochy Z 1.97, Z 1.98 a Z 1.99 – lokalita mezi ul. Na krásné 
vyhlídce a sportovně rekreačním areálem Štěrkovna (jihozápadní okraj města) v Hlučíně: 
 
před úpravou:     po úpravě: 

 

- změna z plochy nezastavěné „NZ – zemědělských pozemků“ do plochy „PV – veřejné 
prostranství – s převahou zpevněných ploch“ (ozn. Z 1.31) - z důvodu zachování možnosti 
nalezení případného vhodného řešení dopravní obsluhy nebo změny vedení trasy silnice 
II/469 pro případ, že by nedošlo k výstavbě mimoúrovňové křižovatky na silnici I/56 na 
OKD – lokalita „Za loukami“ severně od ul. Markvartovická v Hlučíně (): 
 
před úpravou:        po úpravě: 
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Další úpravy: 
V textové části výroku bylo změněno: 

- na str. 24 – dle požadavku upraven text v kapitole I.A.f.2 Použité pojmy, v podkap.  
2.8.2 zahrádkářskou chatou - stavba se zastavěnou plochou max. 25 40 m2, s max. jedním 

podzemním a jedním nadzemním podlažím a podkrovím. 

2.8.3 rekreační chatou - stavba se zastavěnou plochou do 36 40 m2, s max. jedním podzemním 
a jedním nadzemním podlažím a podkrovím. 

- na str. 26 – dle požadavku upravena kapitola I.A.f.3 Obecně závazné podmínky pro využití 
území , kde v podkapitole 3.6. byl text:  
„Mobil house - výrobky plnící funkci stavby (takovým výrobkem může být i silniční 
vozidlo) jsou v plochách, které umožňují využití pro bydlení a v plochách pro rekreaci 
nepřípustné.“ 
nahrazen textem novým: 
„Mobil house - výrobky plnící funkci stavby (takovým výrobkem může být i silniční 
vozidlo) jsou v plochách, které umožňují využití pro bydlení a v plochách pro rekreaci 
nepřípustné s výjimkou ploch s rozdílným způsobem využití: 
– SV – smíšené obytné – vesnické a 
– RI – rekreace – rodinné.“ 
 

V textové části odůvodnění bylo změněno: 

- provedena úprava příslušných kapitol textové části v souvislosti s Aktualizací č.1 Politiky 
územního rozvoje ČR, schválenou usnesením Vlády České republiky č. 276 ze dne 15. 
dubna 2015 

- na str. 85 – v kap. j.3.1) ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE doplněno odůvodnění 
vymezení plochy přestavby P 1.1. 

- na str. 105 – v kap. 4.2.2) ODKANALIZOVÁNÍ A LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD 
doplněny informace ke stávající ČOV Hlučín – Jasénky 

V textové části Vyhodnocení vlivů na životní prostředí bylo změněno: 

- úprava posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. formou dodatku k tomuto posouzení (červen 
2015). 

Dále byly provedeny drobné úpravy textu jednotlivých částí (výroku, odůvodnění, 
vyhodnocení předpokládaných livů ÚP na udržitelný rozvoj území včetně Vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí) v souvislosti s úpravami grafické části (změna rozsahu a názvu 
jednotlivých ploch, úprava rozsahu záborů půdy apod.). 
Výše uvedené úpravy byly zapracovány do návrhu územního plánu a předloženy jako podklad 
pro opakované veřejné projednání. 
V rozsahu nezbytnosti byly provedeny drobné textové úpravy návrhu územního plánu v 
souladu s výsledky opakovaného veřejného projednání. 
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Opakované řízení o územním plánu – opakované veřejné projednání 

Vzhledem k tomu, že na základě veřejného projednání bylo potřeba provést podstatnou 
úpravu návrhu územního plánu, pořizovatel si v souladu s § 53 odst.2 stavebního zákona 
vyžádal stanovisko příslušného úřadu a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle 
§ 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Příslušný úřad ve stanovisku uvedl, že upravený 
návrh ÚP není potřeba posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí. Upravený návrh a 
doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území bylo potřeba v rozsahu úprav 
opakovaně veřejně projednat, termín projednání byl stanoven na 20.10.2015 s místem konání 
v Obřadní síni Městského úřadu v Hlučíně, kde byl návrh územního plánu představen 
veřejnosti s možností podání dotazů za přítomnosti zpracovatele ÚP. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem následně vyhodnotil výsledky projednání, 
zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. Tyto návrhy doručil dotčeným orgánům a 
krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzval je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení 
uplatnily stanoviska.  
Poté pořizovatel dne 19. 5. 2016 předložil Zastupitelstvu města Hlučína návrh rozhodnutí o 
námitkách a vyhodnocení připomínek a rovněž návrh na vydání územního plánu s jeho 
odůvodněním. 
Zastupitelstvo města Hlučína rozhodlo v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona 
č.500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách uplatněných při 
veřejném a opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu Hlučína. Rovněž 
Zastupitelstvo města nesouhlasilo v souladu s § 54 odst. 3 stavebního zákona s předloženým 
návrhem územního plánu a s výsledky jeho projednání, a vrátilo v souladu s § 54 odst. 3 
stavebního zákona předložený návrh pořizovateli se svými pokyny k úpravě a novému 
projednání. 
Následně pořizovatel zajistil úpravu návrhu územního plánu v souladu s rozhodnutím 
Zastupitelstva města a výsledky opakovaného veřejného projednání a vyžádal si v souladu s § 
53 odst. 2 stavebního zákona stanovisko příslušného úřadu a stanovisko příslušného orgánu 
ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Příslušný úřad ve stanovisku 
uvede, zda má být upravený návrh posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně 
stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Upravený návrh a případné upravené nebo doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území se v rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném veřejném projednání; přitom se 
postupuje obdobně podle § 52. 
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Úpravy návrhu územního plánu na základě pokynů k úpravě: 
 

- lokalita u fotbalového hřiště na ul. U Hřiště v městské části Darkovičky – přemístění návrhové 
plochy „PZ – veřejná prostranství - s převahou nezpevněných ploch (veřejná zeleň)“ (ozn. jako Z 3.22) 
do plochy „VD - výroby a skladování – drobná výroba a výrobní služby“ (ozn. jako Z 3.20) vzhledem 
k nemožnosti již plnohodnotně využít původně navrhovanou plochu z důvodu probíhající realizace 
staveb v tomto území: 

před úpravou:            po úpravě: 
 

- lokalita Hlučín – OKD u křižovatky ul. Čs. armády a Hornická - změna funkčního využití pozemku 
parc. č. 2088/27 v k.ú. Hlučín, z plochy „PZ – veřejná prostranství s převahou nezpevněných ploch 
(veřejná zeleň)“ do plochy „TI - technické infrastruktury – inženýrské sítě“ pro možné rozšíření 
provozu Tepla Hlučín v souladu s navrhovaným řešením uvedeným ve stávajícím územním plánu 
města: 

před úpravou:           po úpravě: 
 

- z důvodu sjednocení shodných výrazů v jednotlivých částech textu došlo k nahrazení výrazu 
„maloplošné komerční zařízení“ výrazem „stavby a zařízení pro obchod“ 
 
- provedena úprava velikosti maximální zastavěné plochy u zahrádkářských chat ze 40m2 na 50m2. 
Velikost zastavěné plochy do 50m2 souvisí s §104 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, kde je uvedeno, 
že stavby do 50m2 celkové zastavěné plochy do výšky 5m výšky s jedním nadzemním podlažím, 
podsklepené nejvýše do hloubky 3m lze řešit jako stavby na ohlášení. Vzhledem k velikosti stávajících 
parcel by byla navrhovaná úprava (do 50m2) maximální. Důvodem je respektování současného stavu 
v některých zahrádkářských osadách na území města, kde v minulosti docházelo ke stavebním 
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úpravám zahrádkářských chat včetně překročení velikosti jejich zastavěné plochy nad 40m2 a 
v současné době např. již jiní vlastníci mají problém s provedením zápisu do katastru (změna vlastníka 
apod.) či provádět legálně stavební úpravy na těchto objektech bez potřebného povolení. Stavby 
zahrádkářských chat v mnoha případech již neslouží pouze k uskladnění nářadí, jak bylo původně 
zamýšleno, ale v současné době obsahují i vyšší standard zázemí (včetně např. sociálního zařízení, 
posezení) pro vlastníky zahrádek, které nejsou využívány pouze k pěstování plodin 
 

- lokalita mezi ul. Opavská a Čs. armády v Hlučíně – změna využití lokality z plochy „VD - výroby a 
skladování – drobná výroba a výrobní služby“ na plochu „OK – občanského vybavení – komerční 
zařízení“ z důvodu možného využití např. i ke komerčním účelům (obchody) případně jako stavby 
občanského vybavení (ubytování, stravování, služby, kultura, sport apod.) při respektování stávajícího 
využití území (převážně prodej, podnikání či skladování) a blízkosti centra města a jeho památkové 
zóny: 

před úpravou:        po úpravě: 
 

- ke stanoveným podmínkám pro využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití 
zapracovány také podmínky výškového prostorového uspořádání 
 

- v plochách SV zařazeno do přípustného využití možnost umístění církevního zařízení (kaple či 
kostela) 
 

- v plochách s rozdílným způsobem využití BI, BH, SM, SV, SC upravena u staveb a zařízení pro 
obchod velikost prodejní plochy do 500 m2. Ve všech ostatních plochách umožňujících umisťovat 
stavby a zařízení pro obchod kromě ploch VD, VL a VZ omezena u staveb a zařízení pro obchod 
velikost prodejní plochy do 1500 m2. Omezením rozsahu prodejní plochy je respektován stávající 
charakter zahuštěné zástavby, rozsah prodejních ploch u stávajících staveb a zařízení pro obchod a 
rovněž celková situace v území, zejména pro další případné navýšení prodejní plochy nemožnost 
zajištění dostatečné kapacity případných nových parkovacích míst či obtížné dopravní napojení při 
respektování blízkosti centra města a jeho památkové zóny. 
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- lokalita mezi ul. Ostravská a Cihelní v Hlučíně – změna funkční využití plochy „OK – občanského 
vybavení – komerční zařízení“ na plochu „SM - smíšenou obytnou – městskou“ jako doplnění 
stávající urbanistické koncepce v území v návaznosti na stávající smíšenou městskou obytnou 
zástavbu (nízkopodlažní obytné budovy s integrovanou občanskou vybaveností, samostatné obytné 
budovy či objekty občanské vybavenosti): 

před úpravou:         po úpravě: 

 

- lokalita ul. Rovniny „Za starou školkou“ v Hlučíně - změna využití z plochy územní rezervy (ozn. R 
13) včetně stanovení možného budoucího využití (plocha SV – smíšená obytná vesnická) do návrhové 
plochy „SV - smíšené obytné vesnické“ přiřazením k ploše s ozn. Z 1.58 z důvodu již zpracované 
územní studie, která prověřila možnost výstavby v této lokalitě: 

před úpravou:         po úpravě: 

 

- lokalita ul. Hornická („OKD východ“) v Hlučíně – změnit využití části plochy „OK - občanského 
vybavení – komerční zařízení“ na plochu „BH  - bydlení – hromadné v bytových domech“ z důvodu 
možného budoucího využití této plochy pro občanskou vybavenost s hromadným bydlením: 

před úpravou:           po úpravě: 
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- lokalita ul. Na Krásné vyhlídce v Hlučíně - změnit využití návrhové plochy „BI – bydlení – 
individuální v rodinných domech městské a příměstské“ ozn. Z 1.6 a část ozn. Z 1.7 na plochu územní 
rezervy (R-BI) vzhledem k vazbě na nutnost realizace obchvatu. Stanovit možné budoucí využití jako 
plochy BI – bydlení – individuální v rodinných domech městské a příměstské, ve kterých je 
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. Pozemky přilehlé k zástavbě 
ul. Na Krásné vyhlídce ponechat v zastavitelné ploše (BI): 

před úpravou:            po úpravě: 

 

- aktualizace zastavěného území města Hlučína dle podkladu dodaného stavebním úřadem: 

před úpravou:            po úpravě 

 
 

Další úpravy: 

Dále byly provedeny drobné úpravy textu jednotlivých částí výroku a odůvodnění v souvislosti 
s úpravami grafické části (změna rozsahu a názvu jednotlivých ploch, úprava rozsahu záborů půdy 
apod.). 
Výše uvedené úpravy byly zapracovány do návrhu územního plánu a předloženy jako podklad pro II. 
opakované veřejné projednání. 
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Rozhodnutí o námitkách a vydání územního plánu: 
 

Pořizovatel zajistil úpravu návrhu územního plánu v souladu s výsledky opakovaného II. 
veřejného projednání a následně předložil k rozhodnutí Zastupitelstvu města Hlučína návrh 
rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek a rovněž návrh na vydání územního plánu 
s jeho odůvodněním. 
Dne 26.1.2017 bylo na podatelnu  MěÚ v Hlučíně doručeno podání společnosti QINN 
INVEST s.r.o. ze dne 7.2.2017. V uvedeném podání je mj. uvedena opětovně formulace 
námitky proti změně funkční využití dotčené části území a zároveň žádost o úpravu 
předkládaného návrhu územního plánu dle požadavku žadatele. Vzhledem k tomu, že toto 
podání bylo podáno po termínu možném pro podání námitek k II. opakovanému veřejnému 
projednání (tzn. po 7.11.2016), bylo v souladu s ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona, 
dle kterého může každý nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání uplatnit své 
připomínky a dotčené osoby podle odstavce 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, 
údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené 
námitkou, vyhodnoceno pro svojí opožděnost tak, že se k němu nepřihlíží. 
Zároveň je toto podání obsahově totožné s tím, které uvedená společnost QINN INVEST 
s.r.o.  (zastoupena tehdy Ing. Václavem Cichým, J. Matuška 16/16, 700 30 Ostrava) 
prostřednictvím datové schránky dne 4.11.2016 (vedeno pod č.j. HLUC-
45491/2016/ORPaPP/KU) podala v řádném termínu pro podání námitek k II. opakovanému 
veřejnému projednání. Toto podání bylo vyhodnoceno v souladu s platnou legislativou a 
ustálenou judikaturou správních soudů jako námitka a je součástí přílohy č. 14 předloženého 
materiálu. 
Společnost QINN INVEST s.r.o. (zastoupena Ing. Václavem Cichým, J. Matuška 16/16, 700 
30 Ostrava) v rámci předešlé fáze projednání ÚP Hlučína, tzn. v rámci opakovaného 
veřejného projednání podala písemně dne 20.10.2015 (vedeno pod č.j. HLUC-
44046/2015/ORPaPP/KU), tzn. v řádném termínu pro podání námitek k opakovanému 
veřejnému projednání, podání, které bylo vyhodnoceno v souladu s platnou legislativou a 
ustálenou judikaturou správních soudů jako námitka a je součástí přílohy č. 10 předloženého 
materiálu. O této námitce pak Zastupitelstvo města Hlučína na svém 17. zasedání konaném 
dne 19.5.2016 rozhodlo tak, že jí zamítlo. 
 

Vzhledem k tomu, že dne 19.5.2016 na svém zasedání Zastupitelstvo již o námitkách 
uplatněných při veřejném a opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu 
Hlučína rozhodlo, proto dne 21.2.2017 na 25. zasedání Zastupitelstvo města Hlučína pod č. 
usnesení 25/3a) A. pouze rozhodlo v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č.500/2004 
Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách uplatněných při II. opakovaném 
veřejném projednání návrhu územního plánu Hlučína, a to tak, že: 

- k námitkám ozn. pod č. 1, 2 a 3 se nepřihlíží, 
- námitka ozn. pod č.4 se zamítá, 
- k námitce ozn. pod č. 5/1 se nepřihlíží, 
- k části námitky ozn. pod č. 5/2a se nepřihlíží, 
- část námitky ozn. pod č. 5/2b se zamítá, 
- námitka ozn. pod č. 5/3 se zamítá, 
- námitka ozn. pod č. 5/4 se zamítá, 
- k námitce ozn. pod č. 6 se nepřihlíží. 

Následně pod č. usnesení 25/3a) B. Zastupitelstvo města Hlučína vydalo v souladu s § 54 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, územní plán Hlučína formou Opatření obecné povahy. 
 
Po nabytí účinnosti tohoto opatření (24.3.2017) se stává tento územní plán závazným 
podkladem pro místně příslušný stavební úřad ve věcech umisťování a povolování 
zamýšlených staveb zájemcům o výstavbu v jednotlivých lokalitách města Hlučína. 


