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MĚSTO HULÍN 
__________________________________________________________________ 
 
 

NÁVRH 
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. …… 

 
 
Zastupitelstvo města Hulína, jako orgán příslušný dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), v platném znění 
(dále jen „stavební zákon“) za použití ust. § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) podle § 54 odst. 2 stavebního zákona 
za použití ust. § 43 odst. 4 téhož zákona, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, v platném znění 
 

vydává 
 

Změnu č. 1 Územní plán Hulín 
 
Změna č. 1 Územního plánu Hulín obsahuje v návrhové části: 
Příloha č. 1 – A. Textová část – změna č. 1 
Příloha č. 2 – B. Grafická část 

1. Výkres základního členění území – změna č. 1   1 : 5 000 
2. Hlavní výkres – změna č. 1      1 : 5 000 
3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – změna č. 1  

          1 : 5 000 
 

 
 

Odůvodnění 
 
Změna č. 1 Územního plánu Hulín obsahuje v části odůvodnění: 
Příloha č. 3 – A. Textová část – změna č. 1 
Příloha č. 4 – B. Grafická část 

1. Výkres širších vztahů – změna č. 1    1 : 100 000 
2. Koordinační výkres – předpokládaná podoba po změně č. 1 1 : 5 000 
3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – změna č. 1 1 : 5 000 

 
Příloha č. 5 – A. Textová část Územního plánu Hulín (Příloha č. 1) – text návrhu 

s vyznačením změn 
 
Postup při pořizování územního plánu: 
Na 13. zasedání Zastupitelstva města Hulína dne 09.12.2020 bylo usnesením č. 
176/13/ZM/2020 schváleno pořízení změny č. 1 Územního plánu Hulín na  základě 
podaných návrhů vlastníků nemovitostí na území obce, tj. právnických osob: 
• DUHET VVV s.r.o. – změnová lokalita L06 
• PILANA Knives, a.s. – vzala svůj návrh zpět 
• Římskokatolická farnost – změnová lokalita L02 
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•  
 
•  a z vlastního podnětu města Hulína – lokalita L05 a L08 
Na 15. zasedání Zastupitelstva města Hulína dne 07.04.2021 bylo usnesením č. 
204/15/ZM/2021 schváleno rozšíření rozsahu řešení změny č. 1 Územního plánu Hulín na  
základě podaných návrhů vlastníků nemovitostí na území obce, tj. fyzických osob: 
• Mgr. Stanislava Hložka, Ing. Ivony Miklíkové a PhDr. Radomily Štěpánkové – lokalita L04 
K lokalitě L04 bylo vydáno koordinované stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, ve 
kterém příslušný orgán ochrany přírody sdělil, že navržená změna nemůže mít významný 
vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a 
příslušný úřad sdělil, že návrh změny je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. 
V souladu s ust. § 55a odst. 5 stavebního zákona pořizovatel doplnil návrh obsahu změny 
o požadavek na posouzení vlivů změny na udržitelný rozvoj území. 
Na 18. zasedání Zastupitelstva města Hulína dne 07.04.2021 bylo usnesením č. 
264/18/ZM/2021 schváleno další rozšíření rozsahu řešení změny č. 1 Územního plánu Hulín 
na  základě podaných návrhů vlastníků nemovitostí na území obce, tj. fyzických osob: 
• manž. Vítkovi, Jaroslav a Jaroslava – lokalita L07 
Proces pořizování schválilo zastupitelstvo zkráceným postupem dle § 55a a 55b stavebního 
zákona. 
Zastupitelstvo města určilo zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem změny územního 
plánu místostarostu města, pana Ing. Jiřího Schaffera. 
Návrh změny č. 1 Územního plánu Hulín zpracovalo Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., 
IČ 005 62 963, Spartakovců 3, 708 00 Ostrava-Poruba, zodpovědný projektant: Ing. arch. 
Helena Salvetová, autorizovaný architekt pro obor územní plánování, ČKA 00 854. 
Návrh změny byl předán pořizovateli dne 09.09.2022. 
V souladu s § 22 odst. 1, § 55 odst. 1 a 2 a § 52 odst. 1 a 2 stavebního zákona pořizovatel 
oznámil opatřením ze dne 15.09.2022 místo a dobu veřejného projednání – 19.10.2022 v 15 
hod. v sále Městského kulturního centra Hulín jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému 
úřadu, sousedním obcím a obci, pro kterou je změna pořizována a dále i oprávněným 
investorům.  
Návrh změny byl vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu vyvěšení veřejné vyhlášky 
u pořizovatele ve dnech (bude doplněno), kde bylo možno do návrhu nahlédnout. Návrh 
změny byl zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: (bude doplněno). 
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohl každý uplatnit své připomínky a 
dotčené osoby (pouze vlastníci pozemku a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný 
investor a zástupce veřejnosti dle § 52 odstavce 2 stavebního zákona) námitky, ve kterých 
musel uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, a 
vymezit území dotčené námitkou. 
Dotčené orgány a krajský úřad uplatnily ve stejné lhůtě stanoviska k návrhu změny. 
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíželo. 
Pořizovatel jako orgán obce, příslušný dle § 6 odstavce 2 stavebního zákona, ve spolupráci 
s určeným zastupitelem vyhodnotili výsledky projednání návrhu změny a vyzval dne (bude 
doplněno) dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán, aby ve lhůtě do 30 dnů od 
obdržení uplatnily stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení 
připomínek. 
Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu rozhodnutí o námitkách a 
k návrhu vyhodnocení připomínek a stanoviska dotčených orgánů byla doručena (bude 
doplněno). 
 
 
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Územního plánu Hulín dle ustanovení § 53 odst. 4 a 5 
stavebního zákona: 
a) s politikou územního rozvoje, územním rozvojovým plánem a s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem: 



 

 
 
3 
 

 

 
(bude doplněno). 
 
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území. 
 
(bude doplněno). 
 
c) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 
 
(bude doplněno). 
 
 
d) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 
 
(bude doplněno). 
 
 
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů- uplatněných v rámci řízení o návrhu 
změny – veřejné projednání 
 
(bude doplněno). 
 
Vyhodnocení připomínek k návrhu změny 
 
(bude doplněno). 
 
Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek 
 
(bude doplněno). 
 

 
 
 

Poučení 
Do opatření obecné povahy vč. příloh může dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu každý 
nahlédnout u správního orgánu, který toto opatření vydal. 
Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat 
opravný prostředek.  
 
 
 
 
 
 
 
….................................................                                      ………….. ………………………….   
Mgr. Roman Hoza               Ing. Jiří Schaffer 
starosta města                                                                    místostarosta města 
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Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy 
 
(bude doplněno). 
 
 
 
Záznam o účinnosti: 
 
Označení orgánu, který změnu 
územního plánu vydal:     Zastupitelstvo města Hulína 
Datum nabytí účinnosti územního plánu:    
Pořizovatel:       Městský úřad Hulín 
Oprávněná úřední osoba:     Ing. Zuzana Kučeříková 
Funkce oprávněné úřední osoby pořizovatele:  vedoucí oddělení 
 
Podpis: 
 
 
 
Otisk razítka: 


