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Příloha č. 1 stanovisko odboru územního rozvoje k obdrženému návrhu  

 

Hodnotící list lokalita č. 2 - posouzení návrhu na pořízení změny Územního plánu 

Havířov 

§ 46 odst. 2, 3 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 

 

1. Základní údaje  

1.1.Navrhovatel: 

(jméno, adresa) 

MERKUR DEVELOPMENT s.r.o. 

Ó. Lysohorského 702, 73801 Frýdek – Místek 

Jednatel: Gabriel Figeľ, ………………………… 

 

1.2.Předmět návrhu: 

(pozemek parc.č., katastrální území, 

druh pozemku dle KN, výměra 

pozemku dle KN, vlastnictví pozemku)  

Pozemek parc.č. 520/2 k.ú. Bludovice, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, rozloha 736 m
2
, 

Pozemek parc.č. 521/1 k.ú. Bludovice, zastavěná 

plocha a nádvoří, rozloha 1 444 m
2
, 

Pozemek parc.č. 521/2 k.ú. Bludovice, zastavěná 

plocha a nádvoří, rozloha 1 211 m
2
,  

Pozemek parc.č. 521/3 k.ú. Bludovice, zastavěná 

plocha a nádvoří, rozloha 898 m
2
,  

Pozemek parc.č. 521/4 k.ú. Bludovice, zastavěná 

plocha a nádvoří, rozloha 566 m
2
,  

Pozemek parc.č. 521/5 k.ú. Bludovice, zastavěná 

plocha a nádvoří, rozloha 574 m
2
,  

Pozemek parc.č. 521/6 k.ú. Bludovice, ostatní 

plocha, zeleň, rozloha 29 558 m
2
,  

Pozemek parc.č. 521/8 k.ú. Bludovice, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, rozloha 1 683 m
2
, 

vlastník navrhovatel 

1.3.Současný stav dle ÚPn Havířov 

(ne)zastavěné území k 1.2.2014, 

zařazení pozemku v rámci dle ÚPn 

Havířov  

pozemky parc.č. 520/2, 521/1, 521/2, 521/3, 521/4, 

521/5, 521/6, 521/8 k.ú. Bludovice se nachází v 

zastavěném území, jsou součástí stabilizované 

plochy občanského vybavení – veřejné 

infrastruktury – OV 

část pozemku parc.č. 521/6 k.ú. Bludovice je 

součástí zastavitelné plochy (BL-Z57) dopravní 

infrastruktury silniční - DS 

1.4.Požadavek na změnu ÚPn 

Havířov  

 (dle podaného návrhu) 

Zařadit pozemky parc.č. 520//2, 521/1, 521/2, 

521/3, 521/4, 521/5, 521/6, 521/8 k.ú. Bludovice do 

plochy hromadného bydlení – BH. 

Záměrem navrhovatele je zrušení ubytoven a 

provedení rekonstrukce stávajících objektů na 

bytové jednotky nejen pro seniory, hotel, 

kancelářské prostory, vybudování dětských a 

sportovních hřišť. 

 

2. Posouzení návrhu pořizovatelem 

§ 46 odst. 2, 3 SZ 
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Funkční složka (oblast) 

-obecná kritéria posouzení 

Hodnocení (argumenty) Pozitiva    

(kladné 

+) 

Negativa  

(záporné 

-) 

2.1.Urbanismus 

-charakter zástavby 

-ostatní 

 

- pozemky jsou součástí zastavěného území, 

nachází se v k.ú. Bludovice v stabilizované ploše 

občanského vybavení – veřejné infrastruktury – 

OV. Jedná se o území, které navazuje stávající 

plochy bydlení hromadného  

 

+ 

 

 

 

+ 

2.2.Dopravní infrastruktura 

-zpevněná příjezdová  

  komunikace 

 

- příjezd k pozemku zabezpečen po stávající 

účelové komunikaci  

 

+ 

 

 

2.3.Technická infrastruktura 

- elektřina 

- voda 

- kanalizace 

 

 

- stávající napojení  

- stávající napojení na vodovod  

- stávajíc napojení na kanalizační sít  

 

+ 

+ 

+ 

 

2.5.Majetkové vztahy 

- příjezdová komunikace 

- okolní parcely 

 

 

-vlastník účelové komunikace – statutární město 

Havířov  

- vlastník sousedních parcel statutární město 

Havířov  

  

 

+ 

 

+ 

2.4.Ochranná pásma 

- kanalizace, plyn, elektřina, 

horkovod, optické kabely 

- les 

 

 

- pozemkem parc.č. 521/6 prochází stávající 

trasy gravitační stoky splaškové kanalizace, 

stoky dešťové kanalizace, trasa středotlakého 

plynovodu, trasy stávající trasy kabelového 

vedení Vn 6kV, stávající trasa primérního 

horkovodu a územím prochází dálkové optické 

kabely telefónica O2   

- pozemky parc.č. 521/8, 520/2, 521/4, 521/6 se 

nachází v hranici 50 m od okraje pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

3. Stanovisko pořizovatele 

§ 46 odst. 3 SZ 

Odbor územního rozvoje jako pořizovatel územně plánovací dokumentace doporučuje 

Zastupitelstvu města Havířova rozhodnout pořídit změnu Územního plánu Havířov v lokalitě 

č. 2 na pozemcích parc.č. 520//2, 521/1, 521/2, 521/3, 521/4, 521/5, 521/6, 521/8 k.ú. 

Bludovice, vzhledem k tomu že se jedná o zastavěné území a stabilizované plochy, které svou 

změnou na plochu hromadného bydlení nenaruší okolní zástavbu a celkovou koncepci 

územního plánu. Na pozemcích se nachází stávající stavby, které budou využity 

k rekonstrukci pro širokou veřejnost. 
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Pozn. 

1) Údaje uvedené v částech 1 a 2 hodnotícího listu vychází z platného územního plánu a 

z aktuálních územně analytických podkladů. 

2) V případě, že předmětný pozemek uvedený navrhovatelem je součástí nezastavěného 

území a není součástí návrhové zastavitelné plochy, pořizovatel hodnocení dle části 2 

Hodnotícího listu neprovede. V tomto případě je vždy nutno uplatnit § 18 odst. 5) SZ, kde je 

uveden taxativní výčet staveb, zařízení a opatření, která lze v nezastavěném území umisťovat. 

Dále je nutno také uplatnit § 55 odst. 4) SZ, kde další zastavitelné plochy lze změnou 

územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené 

zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. 

 

Vysvětlivky, seznam zkratek: 

ÚPnH  – Územní plán Havířov 

SZ –          stavební zákon 

KN -       katastr nemovitostí 

+, –            pozitiva (kladná+) – územně přijatelná podmínka nebo jev pro rozvoj území 

                  negativa (záporné -) – územně limitující podmínka nebo jev pro rozvoj území 

                  (a to i např. z hlediska neefektivních vyvolaných investic z veřejných prostředků  

                  nebo např. z hlediska životního prostředí apod.) 

BPEJ -       bonitovaná půdně ekologická jednotka  

 

snímek z katastrální mapy  
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Územní plán Havířov – výřez výkresu B1. Koordinační výkres 
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letecký snímek  

 

 

 

 

 


