
1 
 

Příloha č. 1 stanovisko odboru územního rozvoje k obdrženému návrhu  

 

Hodnotící list – lokalita č. 1 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) 

Rostislav Sasyn 

…………………………………………… 

 

1.2.Předmět návrhu: 

(pozemek parc.č., katastrální území, 

druh pozemku dle KN, výměra 

pozemku dle KN, vlastnictví pozemku)  

Pozemek parc. č. 2073/3 k.ú. Prostřední Suchá, 

trvalý travní porost, rozloha 1 045 m
2
,  

vlastník navrhovatel 

 

1.3.Současný stav dle ÚPn Havířov 

(ne)zastavěné území k 1.7.2015, 

zařazení pozemku v rámci dle ÚPn 

Havířov  

Pozemek parc.č. 2073/3 se nachází v zastavěném 

území, je zařazen do zastavitelné plochy dopravní 

infrastruktury silniční – DS s označením (PS-Z50) 

 

1.4.Požadavek na změnu ÚPn 

Havířov  

 (dle podaného návrhu) 

zařadit pozemek do plochy výrobní smíšené – VS 

z důvodu umístění stavby garáží pro podnikání 

přilehlého autoservisu.  

 

2. Posouzení návrhu pořizovatelem – viz Pozn. 2) 

§ 46 odst. 2, 3 SZ 

 

3. Stanovisko pořizovatele 

§ 46 odst. 3 SZ 

Odbor územního rozvoje jako pořizovatel územně plánovací dokumentace doporučuje 

Zastupitelstvu města Havířova rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu Havířov na 

pozemku parc.č. 2073/3 k.ú. Prostřední Suchá vzhledem k tomu, že dne 25.4.2014 nabyl 

účinnosti nový Územní plán Havířov dle kterého je pozemek zařazen do zastavitelné plochy 

dopravní infrastruktury silniční – DS pro vedení spojky silnice III/4746 v Prostřední Suchá 

(ul. Před Tratí) a silnice III/4744 v horní Suché, která je vedená podél železniční trati č. 321 ve 

dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání včetně vyvolaných úprav ostatní 

komunikační sítě. Navržené dopravní propojení je zařazeno mezi veřejně prospěšné stavby 

s označením D7 – spojka silnice III/4746 v Prostřední Suché a silnice III/4744 v Horní Suché. 

Propojení silnice III/4746 se silnicí III/4744 v Horní Suché navazuje na prodloužení silnice 

III/4726 (ul. Petřvaldská) ze Šumbarku do silnice III/4746. Nová komunikace je vedena 

v poloze podél železniční trati č. 321 a její uspořádání odpovídá z urbanisticko – dopravního 

hlediska místní komunikaci sběrné s dvoupruhovým uspořádáním s pásy pro cyklisty 

v přidruženém prostoru komunikace. Parametry navržené spojky jsou však zvoleny s ohledem 

na možné zatřídění komunikace do sítě silnic III. třídy jako další prodloužení silnic III/4726 

(ul. Petřvaldská) do silnice III/4744 v Horní Suché. Územním plánem jsou tak upřesňovány a 

stabilizovány plochy pro vedení nebo úpravy silničních komunikací. Vymezené trasy 

veškerých nových pozemních komunikací v těchto plochách však prokazují pouze možný 

způsob technického řešení, který je navržen s ohledem na soulad s platnými předpisy a 

legislativou a odůvodňují především rozsah navržených dopravních ploch nutných ke 

stanovení alespoň přibližného maximálního záboru dotčených pozemků. 
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Z těchto výše uvedených důvodů je nutné zachovat v Územním plánu Havířov vymezenou 

zastavitelnou plochu dopravní infrastruktury silniční – DS pro navržené vedení spojka silnice 

III/4746 v Prostřední Suché a silnice III/4744 v Horní Suché. 

Předmětný pozemek se nachází v ochranném pásmu dráhy. Dále pozemkem vede navržená 

trasa řadu pitné vody, gravitační skoky splaškové kanalizace a stávající trasa dálkového 

optického kabeli Telefónica O2. 

 

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 

ZPF  -       zemědělský půdní fond 

 

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

 

 

Územní plán Havířov – výřez výkresu A.3 Koncepce dopraní infrastruktury 
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letecký snímek  

 

 

 

 

 


