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ODBOR: hlavního architekta a územního plánu 

vedoucí odboru: 
sekretariát (asistent/ka): 

STRUKTURA ODBORU: 
název oddělení 
oddělení památkové péče 
odděleni územního plánování 
samostatné pracoviště architekta 
samostatné pracoviště inženýrských sítí a dopravy 

ČINNOST ODBORU V ROCE 2015: 

Oddělení památkové péče 

Zpráva za rok 2015 

1 
1 

počet zaměstnanců 

3 
7 
1 , 

plni soustavně úkoly v přenesené působnosti dané mu zákonem č. 20/1987 Sb. , o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů - jedná se o výkon dozoru při obnově kulturních památek a při 

stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístěni nebo odstranění zařízení, odstranění stavby 
nebo udržovacích pracích na nemovitostech, které nejsou kulturní památkou, ale nachází se v 
památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu; vydáváni závazných stanovisek 
k úpravám kulturních památek i objektů v zájmu památkové péče (plošná ochrana území); vedení 
sankčních řízení na úseku památkové péče a následné vymáháni pohledávek; kontrolu stavu 
kulturních památek na území ORP a jejich dokumentaci; archivaci projektové i spisové dokumentace; 
terénní průzkumy na kulturních památkách; uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro 
území, ve kterém je nemovitá kulturní památka nebo ochranné pásmo nemovité kulturní památky, 
nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny. 
Kromě těchto zákonem daných činností jsme v tomto roce také řešili agendu a samostatné působnosti 
- jedná se o koordinaci pracovní skupiny Programu regenerace Městské památkové zóny Opava 
a tvorbu veřejnoprávních smluv v rámci tohoto dotačního programu. 

Samostatné pracoviště architekta za účasti vedoucího odboru 
V roce 2015 na tomto pracovišti byla vydávána ústní a písemná vyjádření k stavebním záměrům na 
katastrálním území Statutárního města Opavy (SMO) v souladu se stavebním zákonem, které 
stanovovaly urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání 
území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání, řešení a funkční využití staveb. 
Toto pracoviště spolupracuje se stavebním odborem, odborem majetku, odborem dopravy, odborem 
investic a odborem rozvoje. Kromě výše uvedených vyjádření zpracovává majetkové rozbory a 
navrhuje možná řešení při prodeji, koupi, směně městských pozemků. Dále se účastní výrobních 
výborů, týkajících se stavebních záměrů na majetcích města. Dále analyzuje a zpracovává územn í 
řešení v lokalitách, kde nejsou zpracovány územní studie nebo kde tyto studie byly změněny. Dále 
vytváří zadání architektonických a územních studií. Vydává vyjádřen í k drobné architektuře a 
sezónním předzahrádkám na pozemcích SMO v centru města v souladu s vydanými pravidly SMO, 
provádí místní šetření. 
V roce 2015: 

bylo vydáno 80 písemných vyjádřeni K umlstění, vzhledu a funkčnímu využití staveb na 
katastrálním území SMO, 
se konaly výrobní výbory na akce - Park Sv. Hedviky, lokalita 17. listopadu, lokalita Liptovská, 
byly provedeny přípravné akce, majetkové analýzy a návrhy územního řešení na akce -
lokalita ul. Kravařovská v k.ú. Komárov, lokalita ul. Slepá v k.ú. Jaktař, lokalita ul. Novosvětská 
v k.ú.Vávrovice, lokalita J. Davida, p. Mahr v k.ú.Kylešovice, lokalita ul. Raduňská v k.ú . 
Podvihov, 
byly provedeny přípravné akce, majetkové analýzy a návrhy řešení na prodej pozemků 
zahrádkových osad ZO U cukrovaru a ZO Zátiší, ZO Opava-Město a ZO Za Vodárnou, ZO 
Mír, ZO Radost, ZO Rozkvět a ZO U Jaktarky, 
bylo zpracováno zadání a proběhly výrobní výbory na investiční záměr: Městské lázně, 
Opava, 



byly provedeny konzultace a vystaveno cca 20 vyjádření na drobnou architekturu na 
pozemcích a budovách SMO (sezónní předzahrádky, informační sloup, panel Slezského 
divadla, směrovky v centru města, pamětní deska - Krnovská 71C, zastřešení vstupu - Horní 
náměstí 67, informační panel - areál Krnovská), 
proběhly konzultace k rozmístění velikonočních a vánočních trhů, kluziště, 
byly provedeny místní šetření na území katastrálního území SMO. 

Samostatné pracoviště inž. sítí a dopravy za účasti vedoucího odboru 
V roce 2015 na tomto pracovišti kromě běžné agendy, která zahrnuje vydávání vyjádření 

k dokumentacím a záměrům dopravní a technické infrastruktury z hlediska souladu s územně 
plánovací dokumentací, majetkové rozbory a návrhy řešení využití prostoru při zástavbě na území 
města Opavy, spolupráci na tvorbě územně plánovací dokumentace, zpracování podkladů k záměrům 
města v oblasti infrastruktury a účasti na jednáních, byla zpracována zadání a prováděna průběžná 
koordinace při zpracování studií, posudků, technické pomoci: 

byla dopracována dokumentace k Plánu udržitelné městské mobility, 
byla dopracována dokumentace k Supervizi k projektu Plán udržitelné městské mobility, 
byla dopracována Rozptylová studie pro město Opava, část B, 
byla dopracována dokumentace Odtokové poměry Malé Hoštice, 
bylo dopracováno Statické posouzení ocelové konstrukce zastávek MHD na Těšínské ulici, 
Hodnocení ekonomické efektivnosti variant silnice 1/11 v Komárově - rozpracovanost 
Povodňová ochrana Komárov, ul. Potoční. 
Studie odkanalizování a čištění vody na území Suchých Lazců a Podvihova kořenovými 
čistírnami 
Modelování dopravy pro ekonomické hodnocení (HDM4) silnice 1/11 v Opavě Komárově na 
základě odsouhlaseného rozsahu ovlivněné silniční sítě v řešeném území 
Měření a vyhodnocení hluku z dopravy na ul. Kolofíkovo nábřeží 
Studie parkování ulice U Střelnice, Opava - rozpracovanost 
Aktualizace dokumentace Ekonomické posouzení variant řešení silnice 1/11 v Opavě -
Komárově - rozpracovanost 
Hluková studie - hluk z dopravy - Opava, ulice Kolofíkovo nábřeží - Fugnerova 
Statické posouzení nosných rámů střešní konstrukce zimního stadionu v Opavě dle současně 
platných ČSN EN 
Studie k investičnímu záměru "Kompostárna a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady -
Opava a spádová oblast 

Oddělení územního plánování 
odpovídá za řádný výkon agendy na úseku územního plánování MMO, tj. výkon úřadu územního 
plánování v působnosti magistrátu územně členěného statutárního města Opavy, a v působnosti 
svého správního obvodu. Řídí se právními předpisy upravujícími výkon svěřené agendy a interními 
předpisy SMO. 
Na úseku územního plánování pro území města Opavy a pro obce ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností mimo Opavu se podílí a zodpovídá za tyto činnosti: 
- pořizování územních plánů včetně jejich změn, územních studií, vyhledávacích studií, územně 

analytických podkladů, 
- zpracování zprávy o uplatňování územního plánu a její předložení zastupitelstvu obce, 
- vymezování zastavěného území na žádost obce, 
- spolupráce při koordinaci plánu společných zařízení a komplexních pozemkových úprav s územně 

plánovací dokumentací, 
- vydávání vyjádření z hlediska uplatňování záměrů územního plánovaní, vyjádření k převodům 

pozemků pro Pozemkový úřad ČR a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
- výkon dalších činností na úseku územního plánování podle stavebního zákona a dalších právních 

předpisů, 
- výkon dotčeného orgánu v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, a 

v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území, 
- podávání návrhu na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti, 
- poskytování územně plánovacích informací podle§ 21, odst. 1, písm. a) a první části b) stavebního 

zákona, 
- poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
- vedení evidence o vydaných územně plánovacích informacích, sledování, zda nedošlo ke změně 

podmínek, za kterých byly vydány včetně sdělení žadateli v případě, že k takové změně došlo. 



V rámci řešení veřejných prostranství a koncepci uspořádání krajiny: 
- kontrola, konzultace a přebrání kompletované Krajinné studie Zelené hradby Opava a městské 

části, 

spolupráce s odborem školství v rámci pořádáni Dne stromů - realizace jedné z tras Zelených 
hradeb v rámci k. ú. Malé Hoštice 
konzultace náhradních výsadeb s vedením městské části Malé Hoštice, 
spolupráce s odborem životního prostředí - vytipování lokalit, určení vegetačních prvků, v rámci 
spolupráce s odborem informatiky vytvoření projektu Náhradní výsadby, 
spolupráce s TS při realizaci náhradních výsadeb podzim 2015, 
spolupráce s Odborem majetku - určování parcel dotčených záměrem města (trasy, přírodní prvky 
Zelených hradeb, ÚSES, PBPPO) pro ukončení nájemních smluv, 
konzultace se stavebním úřadem o možnosti realizace vytipovaných PBPPO, 
spolupráce na přípravě zadání Krajinné studie pro správní obvod ORP Opava v rámci možnosti 
čerpání prostředků IROP, 
Průběžné koncepční vyhodnocování stavu zeleně v území (navrhování řešení dílčích úprav 
k realizaci zeleně v souladu s koncepčními dokumenty a stávajícími územními podmínkami v 
daných lokalitách). 

V rámci samostatné působnosti SMO vyplývající ze stavebního zákona se podílí a zodpovídá za tyto 
činnosti: 

- zadávání a koordinaci zpracování architektonicko-urbanistických studií přestavbových a 
rozvojových lokalit nebo jejich zpracování, 
přípravu podkladů pro uplatňování připomínek k územnímu plánu sousední obce, 
přípravu materiálů pro RMO a ZMO týkající se územního plánování a rozvoje území, 
přípravu prezentací a propagačních a informačních materiálů o územně plánovací dokumentaci a 
územně plánovacích podkladech a jejich průběžnou aktualizaci včetně informací na oficiálních 
stránkách města Opavy, 
spolupráci s komisemi zřízenými radou SMO, jako poradními orgány (příprava materiálů pro její 
jednání), 
zpracování vyjádření k majetkoprávním úkonům projednávaným v orgánech města z hlediska 
platné územně plánovací dokumentace, územně plánovacích podkladů a dlouhodobých koncepcí 
rozvoje města, 
přípravu podkladů pro odbor rozvoje města a strategického plánování a odbor majetku města, 
spolupráci s těmito odbory při tvorbě rozvojových programů města, přípravě marketingových 
materiálů, přípravě rozvojových lokalit a dalších činnostech, které tuto spolupráci vyžadují, 
spolupráci na tvorbě investičního plánu města, 
doplnění dat a informací a jejich vyskladnění pro projektovou činnost, pro tvorbu územních plánů, 
dokončení prováděcí dokumentace k sadovým úpravám, kompletace prováděcí dokumentace v 
rámci žádosti o dotace IROP, kontrolní činnost a předání dat - Přírodě blízká protipovodňová 
opatření, podrobnosti, rekognoskace a analýzy technické infrastruktury pro obnovu a aktualizace 
městské zeleně 

Pro celé území obce s rozšířenou působností se podílí na činnosti při pořizování, projednání a 
aktualizaci územně analytických podkladů, podílí se na zpracování připomínek a námitek v průběhu 
pořizování ZÚR v rámci Moravskoslezského kraje. Pro celé území obce s rozšířenou působností 
poskytuje poradenskou a konzultační činnost pro orgány obcí, občany, investory, stavebníky a 
projektanty, podílí se a zodpovídá za pořizování územních plánů a regulačních p lánů (včetně jejich 
změn) pro sousedící správní obvod v pfípadě pověření nadřízeným správním orgánem, přip ravuje 

prezentace, propagační a informační materiály a údaje o územně plánovací dokumentaci a územně 
plánovacích podkladech, a místech kde je možné do této dokumentace nahlížet, jejich průběžnou 
aktualizaci včetně povinných informací a dokumentů na oficiálních stránkách města Opavy. 

Pořízené územní plány a jejich změny a přípravné práce na úseku oddělení územního plánování 
- Opava: 
Opava - práce na přípravě návrhu nového územního plánu Opavy k veřejnému projednání 
územní studie plochy P12/1b územního plánu města Opavy 



1. Byly dokončeny a vydány tyto územně Plánovací dokumentace: 
Litultovice- nový územní plán 
Velké Hoštice- nový ÚP 
Oldřišov- nový ÚP 
Raduň - nový ÚP 
Budišovice- změna č. 1 

2. Byla schválena zpráva o uplatňování ÚPD: 
Velké Heraltice 

3. Rozpracovány jsou pro obce tyto územně plánovací dokumentace: 

Nové územní plány: 
Mladecko 
Hrabyně 

Služovice 
Nové Sedlice 
Branka u Opavy 
Lhotka u Litultovic 
Otice 
Mokré Lazce 
Háj ve Slezsku 
Skřipov 

Holasovice 
Jakartovice 
Neplachovice 
Brumovice 
Těškovice 

Sosnová 
Štáblovice 

Změny územních plánů: 
Brumovice - změna č. 3 
Hlubočec - změna č. 1 nového ÚP 
Jezdkovice -změna č. 1 nového ÚP 
Štítina- změna č. 1 nového ÚP 
Pustá Polom- změna č. 1 nového ÚP 

Zprávy o uplatňování ÚPD: 
Budišovice 
Stěbořice 

Hlubočec 

Uhlířov 

Slavkov 

Územní studie: 
územní studie Litultovice - BI-ZB 
územní studie Chvalíkovice- plocha BI- 22 
území studie Štítina- Bl-21 

S pořizováním souvisí evidence výše uvedených územně plánovacích aoKumentaci a územně 
plánovacích podkladů a kontrola aktuálnosti evidenčních údajů u stávajících územně plánovacích 
dokumentací a podkladů (registrační listy). Zveřejňováni projednávaných územních plánu pro dálkový 
pfístup na oficiálních stránkách města. 

Mimo pořizováni územně plánovacích dokumentací byla vydávána vyjádřeni k záměrům 
na území obcí v celém obvodu ORP Opava, vydávána vyjádřeni z pozice dotčeného orgánu 
v územním řízení pro stavební úřady, vydávány územně plánovací informace, poskytovány ústní 
konzultace občanům a obcím. 

·. 

~-



KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM V ROCE 2015: 
Oddělení územního plánování 
Územně plánovací dokumentace (ÚPD Opava + MČ) - investiční 
Schválený rozpočet na rok 2015 1 500 000,00 Kč 
Vyčerpáno v roce 2015 1 488 300,00 Kč 

Územně analytické podklady - investiční 
Schválený rozpočet na rok 2015 
Vyčerpáno v roce 2015 

Samostatné pracoviště architekta 
Samostatné pracoviště inženýrských sítí a dopravy 
Oddělení památkové péče 

0,00 Kč 
0,00 Kč 

Ostatní územní příprava a urbanistické studie - investiční - upravený rozpočtovými opatřeními 
Schválený rozpočet na rok 2015 1 340 000,00 Kč 
Vyčerpáno v roce 2015 381 910,00 Kč 
Zbytek financí bude převeden do roku 2016 finančním vypořádáním na krytí již uzavřených smluv a 
objednávek. 

Ostatní územní příprava a urbanistické studie - neinvestiční - upravený rozpočtovými 
opatřeními 

Schválený rozpočet na rok 2015 130 000,00 Kč 
Po úpravách vyčerpáno v roce 2015 162 455,00 Kč 
Zbytek financí bude převeden do roku 2015 finančním vypořádáním na krytí již uzavřených 
objednávek. 

Oddělení památkové péče - neinvestiční 
Schválený rozpočet na rok 2015 
Vyčerpáno v roce 2015 

Zpracoval{a): Ing. arch. Zdeněk Bendík 
Funkce: vedoucí odboru 
Dne: 7.3.2016 

30 000,00 Kč 
0,00 Kč 




