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Příloha č. 1 stanovisko odboru územního rozvoje k obdrženému návrhu  

 

Hodnotící list – lokalita č. 4 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) 

Jan Šlachta  

…………………………………… 

 

1.2.Předmět návrhu: 

(pozemek parc.č., katastrální území, 

druh pozemku dle KN, výměra 

pozemku dle KN, vlastnictví pozemku)  

Pozemek parc.č. 646/3 k.ú. Bludovice, trvalý travní 

porost, rozloha 4 091 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  

Pozemek parc.č. 646/3 se nachází v nezastavěném 

území, je součástí stabilizované plochy zemědělské 

– orná půda, trvalé travní porosty – Z.  

 

1.4.Požadavek na změnu ÚPn 

Havířov  

 (dle podaného návrhu) 

Zařadit pozemek do plochy smíšené obytné 

venkovské – SV, pro výstavbu rodinného domu 

 

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. 646/3 k.ú. Bludovice vzhledem k tomu, že dne 25.4.2014 nabyl účinnosti 

nový Územní plán Havířov, který vymezuje dostatečné množství zastavitelných ploch pro 

bydlení. Dle ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona je stanoveno, že další zastavitelné 

plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již 

vymezené zastavitelné plochy a prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Z 

vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch provedené v souladu s ustanovením § 53 odst. 5, 

písm. f) stavebního zákona bylo zjištěno, že potřeba nových zastavitelných ploch pro bydlení 

je nulová, neboť dostatečné a optimální množství zastavitelných ploch je řešeno v Územním 

plánu Havířov. 

Hlavní zásadou při vytváření podmínek pro rozvoj území, jsou požadavky na ochranu 

architektonických, urbanistických a přírodních hodnot území při navázání na dosavadní 

urbanistický a stavební vývoj v jednotlivých daných lokalitách. V souvislosti s pořizováním 

změn územního plánu pořizovatel upozorňuje na ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona, 

který stanoví pořizovateli povinnost předložit zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po 

vydání územního plánu a po té pravidelně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního 

plánu v uplynulém období. Zpráva, která před předložením Zastupitelstvu města Havířova 

bude projednána s dotčenými orgány a s krajským úřadem, bude obsahovat pokyny pro 

zpracování návrhu na změnu územního plánu.  

Z tohoto důvodu doporučujeme prověřit návrh na pořízení změny v rámci zprávy o 
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uplatňování Územního plánu Havířov dle § 55 odst. 1 stavebního zákona. 

Východní část pozemku zasahuje do hranice stanoveného záplavového území.  

 

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: 

ÚPn -  Územní plán  

SZ -  stavební zákon 

KN -  katastr nemovitostí 

 

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

 

letecký snímek  

 

 


