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Zpráva za rok 2014 

počet zaměstnanců 

Odděleni památkové péče disponuje v současnosti třemi pracovními místy, z nichž jedno je obsazeno 
jako zástup za MD. V roce 2014 jsme vyřídili 160 správních řízení v oblasti obnovy kulturních památek 
a objektů stojících v památkově chráněném území. Mimo tuto běžnou agendu tzv. na žádost, jsme 
řešili také správní řízení v oblasti přestupků a sankcí proti zákonu o státní památkové péči, kdy jsme 
udělili pokuty v celkovém součtu 735.500,- Kč (ke dni 15.1.2015 je 355.500,- Kč pravomocných). Dále 
jsme vedli agendu k Programu regenerace městské památkové zóny Opava, rozhodovali o přidělení 
finančních prostředků z tohoto programu a kontrolovali jejich čerpání. Účastnili jsme se kontrolních 
prohlídek na probíhajících stavbách v celém obvodu obce s rozšířenou působnosti a kontrolovali 
provádění stavebních úprav na všech památkách, zajišťovali jsme také potřebnou součinnost 
s policejními orgány a stavebními úřady. 
Z rozpočtu města jsme kromě nutných služebních cest a jednoho školení v Praze nečerpali žádné 
další finanční prostředky. 

Oddělení územního plánování 
Oddělení územnlho plánováni, jako úřad územního plánování, vykonával činnost podle stavebnlho 
zákona, kterou je koordinace veřejných i soukromých záměrů a změn v území, výstavby a jiné činnosti 
ovlivňující rozvoj území. V průběhu roku 2014 poskytl mnoho ústních a plsemných vyjádření z 
hlediska uplatňování záměrů územního plánování. 
S pořizovánlm souvisí evidence výše uvedených územně plánovacích dokumentací a územně 
plánovacích podkladů a kontrola aktuálnosti evidenčnlch údajů u stávajících územně plánovacích 
dokumentací a podkladů (registrační listy). Zveřejňování projednávaných územnlch plánů pro dálkový 
přístup na webových stránkách města. 
Mimo pořizování územně plánovacích dokumentací byla vydávána vyjádřeni k záměrům 
na území obcí v celém obvodu ORP Opava, vydávána vyjádřeni z pozice dotčeného orgánu 
v územnlm řízení pro stavební úřady , vydávány územně plánovací informace, poskytovány ústní 
konzultace občanům a obcím. 
Byly poskytnuty informace dle zákona č. 1 06/1999 Sb. 
Byly pořízeny územní plány a jejich změny, bylo zpracováno a pořízeno vxmezení 
zastavěného území pro městskou část Vlaštovičky, zpracována třetí úplná aktualizace Uzemně 
analytických podkladů, provedeny návrhy na vklad dat do evidence územně plánovacl činnosti. 
Pořízené územní plány a jejich změny a přípravné práce na úseku odděleni územniho plánování 
-Opava: 
Opava- Změna č.13 Územního plánu města Opavy 
Opava- práce na vyhodnoceni námitek a připomínek ke konceptu nového územního plánu Opavy 
Opava - práce na pokynech pro zpracovatele nového územního plánu 
Opava- předložení ZMO "Návrh pokynů pro zpracování návrhu Uzemního plánu Opavy" 
územní analýza plochy P12/1b územnlho plánu města Opavy", jako podklad pro zadáni územnl 
studie 
Právní stav územního plánu města Opavy po změně č. 13 
3. aktualizace územně analytických podkladů 
V r. 2014 byly dokončeny a vydány tyto územně plánovací dokumentace obcí: 
Slavkov - změna č. 1 



Štítina - nový ú P 
Dolní Životice- nový ÚP 
Chvalíkovice- nový ÚP 
Slavkov- zpracováno úplné znění 
Vršovice- nový ÚP 
Byly pořízeny tyto územní studie: 
Územní studie Uhlířov- US 2 
Územní studie Hlubočec- plocha Z2 
Rozpracovány jsou pro obce tyto územně plánovací dokumentace: 
Nové územní plány: 
Kyjovice 
Litultovice 
Velké Hoštice 
Mladecko 
Hrabyně 

Služovice 
Oldřišov 

Nové Sedlice 
Branka u Opavy 
Lhotka u Litultovic 
Otice 
Mokré Lazce 
Háj ve Slezsku 
Skřipov 
Holasovice 
Jakartovice 
Neplachovice 
Raduň 
Brumovice 
Těškovice 
Sosnová 
Štáblovice 

Změny územních plánů: 
Brumovice - změna č. 3 
Hlubočec- změna č. 1 nového ÚP 
Jezdkovice -změna č. 1 nového ÚP 
Budišovice- změna č. 1 nového ÚP 

Samostatné pracoviště architekta. inženýrských sítí a dopravy 
V roce 2014 na tomto pracovišti kromě běžné agendy, která zahrnuje mimo j iné vyjádření k umístění 
a vzhledu budov, funkčnímu využití staveb dle regulativů územního plánu, dopravní a technické 
infrastruktury, majetkové rozbory na území města Opavy, byly zpracovány studie, posudky, technické 
pomoci: 

Technické a datové podklady pro koncepci uspořádání krajiny- sledované jevy ÚAP, jejich 
charakteristiky: jev 17 - oblast krajinného rázu, jev 18 - místo krajinného rázu, jev 23-
významný krajinný prvek ze zákona 
Rozšíření objektu Krnovská 71 D, Opava pro potřeby konání Zastupitelstva města Opavy
architektonická studie 
Rozptylová studie pro město Opava, část B - rozpracovanost 
Odtokové poměry Malé Hoštice- rozpracovanost 
Ekonomické posouzení variant řešení silnice 1/11 v Opavě- Komárově 

Autobusová točna Opava - Kylešovice 
Trolejbusová linka Opava- Vávrovice- dopravní studie 
krajinná studie Zelené hradby- rozpracovanost 
Studie- Komunikace mezi ul. Těšínskou a řekou Opavou 
Statické posouzení ocelové konstrukce zastávek městské hromadné dopravy na Těšínské 
ulici v Opavě 
Plán udržitelné městské mobility pro město Opava- rozpracovanost 



Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území města 
Opavy 

HOSPODAŘENÍ v roce 2014 
Oddělení územního plánování 
Územně plánovací dokumentace (ÚPO Opava + MČ) - investiční 
Schválený rozpočet na rok 2014 0,00 Kč 
Vyčerpáno v roce 2014 0,00 Kč 
Zbytek financí z roku 2013 (1 500 000,00 Kč) bude převeden do roku 2015 finančním vypořádáním 
pro krytí již uzavřené smlouvy. 

Územně analytické podklady - Investiční 
Schválený rozpočet na rok 2014 
Vyčerpáno v roce 2014 

Samostatné pracoviště architekta 

360 000,00 Kč 
349 690,00 Kč 

Samostatné pracoviště inženýrských sítí a dopravy 
Oddělení památkové péče 
Ostatní územní příprava a urbanistické studie- investiční- upravený rozpočtovými opatřeními 
Schválený rozpočet na rok 2014 2 164 084,00 Kč 
Vyčerpáno v roce 2014 1 685 385,00 Kč 
Zbytek financi bude převeden do roku 2014 finančn ím vypořádáním na krytí již uzavřených smluv a 
objednávek. 

Ostatní územní pfíprava a urbanistické studie- neinvestiční- upravený rozpočtovými 
opatřeními 
Schválený rozpočet na rok 2014 221 251 ,00 Kč 
Vyčerpáno v roce 2014 136 670,00 Kč 
Zbytek financí bude převeden do roku 2015 finančním vypořádáním na krytí již uzavřených 
objednávek. 

Oddělení památkové péče- neinvestiční 

Schválený rozpočet na rok 2014 
Vyčerpáno v roce 2014 

w~ 1ju 
Zpracoval( a): Ing. ar~Y [~~dík 
Funkce: vedoucí odboru 
Dne: 20.1.2015 

30 000,00 Kč 
0,00 Kč 




