
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 

 

Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, e-mail: posta@opava-city.cz, http://www.opava-city.cz  
Úřední hodiny: PO: 8-11  12-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-11  12-17,  ČT: 8-11  12-14,  PÁ: 8-11  12-14   
IČO: 00300535, DIČ: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619349/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový) 

 
 
Horní náměstí 69, 746 01 Opava 

 *MMOPX01V738C* 
 

 Odbor rozvoje města a strategického plánování  

Magistrátu města Opavy    

 

  

  
  

 Vážená paní 
 L  Me  
  
  Opava -  

  

 

 

 o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Vážená paní , 

 

Vaší žádostí doručenou dne 11. 08. 2022 na odbor rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města 
Opavy (dále jen „RMSP“) požadujete na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů odpověď na následující otázky: 

 

1. Celá plocha hřiště podél ulice Pavlovského se nachází v ochranném pásmu hřbitova. Jak je to možné?   

2. Může se tedy v ochranném pásmu hřbitova v okolí kostela Sv. Petra a Pavla v Jaktaři stavět? 

 

Plocha hřiště podél ulice Pavlovského se v ochranném pásmu hřbitova nenachází, neboť ochranné pásmo 
zde zřízeno nebylo. Do 31. 08. 2017 bylo zřizováno ochranné pásmo u hřbitovů tzv. ze zákona, prostřednictvím 
ustanovení §17 odst. 2 zákona o pohřebnictví. Toto ustanovení bylo zrušeno zákonem č. 193/2017 Sb. a tzv. 
zákonné ochranné pásmo hřbitova zaniklo. Stavební zákon umožňuje zřídit ochranné pásmo u hřbitova, je ale 
nutné stanovit ho územním rozhodnutím. Stavební úřad však žádné územní rozhodnutí pro tento hřbitov 
nevydal.  

Pro tento hřbitov tedy není stanoveno konkrétní ochranné pásmo, ve kterém by byly blíže stanoveny podmínky 
pro využívání území v tomto pásmu. Hřbitov se dle platného Územního plánu Opavy nachází ve funkční ploše 
označené Plocha občanského vybavení – hřbitovů (OH), na ni navazuje plocha s označením Plochy veřejných 
prostranství – zeleně veřejné (ZV), ve které se dětské hřiště nachází. Plochy veřejného prostranství – zeleně 
veřejné slouží zejména k drobné architektuře a mobiliáři, dětskému hřišti, nebo také herním a cvičebním 
prvkům pro dospělé. Na základě stanoveného hlavního využití této plochy byl prostor pro vybudování dětského 
hřiště vybrán právě zde.  

U hřbitova v Jaktaři tedy lze umisťovat stavby drobné architektury a městského mobiliáře včetně dětských 
hřišť, jak určuje Územní plán Opavy, přesněji využití Ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné.  

 

Váš dopis zn.:  

Ze dne: 11. 08. 2022 

Naše značka:  

Vyřizuje: Mgr. Adéla Kozelková 

Pracoviště: odbor rozvoje města a strategického plánování 

Telefon: 553 756 400 

Fax: 553 756 141 

E-mail: adela.koze kova@opava-city.cz 

Datum:  
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Odpovědi na Vaše otázky lze tedy shrnout takto:  
 

1. Pro hřbitov při kostelu Sv. Petra a Pavla v Jaktaři není vydáno žádné územní rozhodnutí o tom, že by 
v ochranném pásmu hřbitova nesměla dětská hřiště stát. Dále se prostor dětského hřiště nachází na Ploše 
veřejného prostranství – zeleně veřejné, která umožňuje stavbu dětského hřiště. Z těchto dvou důvodů je 
tedy možné hřiště v této části postavit. 

 

2. V okolí kostela Sv. Petra a Pavla v Jaktaři tedy lze vybudovat drobné architektonické prvky (např. altán, 
pergola, pomník, socha, apod.), umístit městský mobiliář, dětská hřiště, případně cvičební prvky pro dospělé.  

 

Kostel Sv. Petra a Pavla a přilehlý hřbitov v Jaktaři má tu výhodu, že se nachází na kopci. Díky tomu je jeho 
plocha oddělená od okolní zástavby přírodní bariérou, přičemž zůstává oddělen od nově vzniklého dětského 
hřiště a okolní zástavby.  

 

Ve své žádosti dále odkazujete na dopis zaslaný paní Macíkové.  

V dopisu adresovaném paní Janě Macíkové ze dne 28. 7. 2021 je na ochranné pásmo odkazováno 
především z toho důvodu, že navazuje na dopis podaný paní M  ze dne 21. 7. 2021, kde navrhuje 
prostor pro dětské hřiště v okolí tzv. jaktařského menhiru (parc. č. 9, k. ú. Opava – Jaktař). Toto místo se 
nachází v bezprostřední blízkosti hřbitovní zdi a mohlo by tak narušit pietu místa. Toto místo zároveň dle 
dopisu navrhuje paní Macíková zejména z důvodu bezpečnosti, jelikož se jí prostor podél komunikace jeví 
jako nevhodný z důvodu komunikace vedoucí ulicí Pavlovského. Bezpečnost dětského hřiště je však nyní 
zajištěna oplocením. Dle vyjádření dopravního inspektorátu Policie České republiky se jedná o místní 
komunikaci s malým dopravním zatížením. Dopravní inspektorát rovněž v tomto místě neeviduje 
v posledních 10 letech zvýšený výskyt dopravních nehod.  

 

Mgr. Adéla Kozelková  

koordinátorka pro MA21 
odbor rozvoje města a strategického plánování 

Magistrát města Opavy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




