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Příloha č. 1 - vyhodnocení stanovisek, požadavků, připomínek, podnětů a vyjádření podaných 

v rámci projednání návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu Havířov 

 

Stanoviska  

1. 

Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí, 28. října 117, Ostrava, čj. 

MSK 93750/2017 ze dne 8.8.2017  

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále 

„krajský úřad“), příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), dne 18. 7. 2017 obdržel 

oznámení o zahájení projednávání Návrhu zadání změny č. 3 ÚP Havířov. Zároveň byl 

vyzván k doručení stanoviska podle § 45i odst. 1 tohoto zákona ve lhůtě stanovené v § 47 

odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů.  

Krajský úřad posouzením návrhu zadání územního plánu ve smyslu § 45i odst. 1 zákona 

konstatuje, že změna č. 3 Územního plánu Havířov nemůže mít samostatně nebo ve spojení s 

jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 

celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.  

Odůvodnění  

Návrh změny se týká především požadavků na urbanistickou koncepci, zejména na prověření 

plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně 

vymezení zastavitelných ploch.  

V řešeném území, tedy ve správním území statutárního města Havířov se nachází evropsky 

významná lokalita Mokřad u Rondelu (předmětem ochrany je čolek velký Triturus cristatus). 

Změna je řešena mimo uvedenou oblast evropsky významné lokality přímé vlivy na příznivý 

stav předmětů ochrany a celistvost těchto území jsou tedy vyloučeny. S ohledem na charakter 

návrhu, kdy lze konstatovat, že aktivity v území se v podstatě omezují pouze na správní 

obvod města, mimo území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, lze taktéž zcela 

vyloučit i dálkový vliv na tyto lokality.  

Krajský úřad při posouzení vycházel z národního seznamu evropsky významných lokalit, 

který je stanoven nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky 

významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, a z nařízení vlády, kterými jsou ve smyslu 

§ 45e zákona o ochraně přírody a krajiny stanoveny ptačí oblasti. Toto stanovisko 

nenahrazuje jiná správní opatření a rozhodnutí, která se k posuzovanému záměru vydávají 

podle zvláštních předpisů. 

Vyhodnocení: 

Vydané kladné stanovisko. Řešením změny nedojde k negativnímu ovlivnění předmětů 

ochrany a celistvosti evropsky významných lokalit a ptačích oblastí z hlediska ust. § 45i odst. 

1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. 

Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí, 28.října 117, Ostrava, čj. 

MSK 92832/2017 ze dne 9.8.2017 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský úřad“), vydává jako věcně a místně 

příslušný dotčený orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“) a podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 



2 
 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 

znění pozdějších předpisů,  

k návrhu zadání změny č. 3 územního plánu (ÚP) Havířov  
toto stanovisko:  

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 

předpisů  
Krajský úřad, v souladu s § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

konstatuje, že změnu č. 3 ÚP Havířov je nutno posoudit podle § 10i zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí.  

Odůvodnění:  

Krajský úřad posoudil předloženou územně plánovací dokumentaci na základě kritérií 

uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

V rámci změny č. 3 ÚP Havířov bude aktualizováno vymezení zastavěného území; prověření 

změny využití pozemků parc. č. 520/2, 521/1, 521/2, 521/3, 521/4, 521/5, 521/6, 521/8 k. ú. 

Bludovice nacházející se v zastavěném území ve stabilizované ploše občanského vybavení - 

veřejné infrastruktury – OV včetně zastavitelné plochy (BL-Z57) dopravní infrastruktury 

silniční – DS, na stabilizovanou plochu hromadného bydlení – BH; prověření změny využití 

pozemků parc. č. 2500, 2501, 2506, 2206/1, 2206/10, 2206/13, 2206/14, 2206/15, 2206/16, 

2206/23, 2206/25, 2206/28, 2206/29, 2206/30, 2206/32, 2206/39, 2206/42, 2206/43, 2206/51, 

2206/8, 2492/14, 2510/1, 2510/2, 2510/3, 2510/5, 2510/6, 2531/1, 2532/1, 2662/3, 2662/5, 

2662/6 k. ú. Prostřední Suchá nacházející se částečně v zastavěném území v ploše přestavby 

(PS-P10) občanského vybavení – komerčních zařízení – OK, na plochu přestavby smíšené 

specifické – SX. Krajský úřad konstatuje, že dle podmínek pro využití ploch s rozdílným 

způsobem využití (kapitola F.2, Územního plánu Havířov – právní stav po vydání změny č. 2) 

bude vytvořen rámec možné realizace záměrů uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad 

konstatuje, že funkční využití navrhovaných ploch uvedených ve změně ÚP stanoví rámec pro 

realizaci záměrů podléhajících posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí.  

Nedílnou součástí řešení změny č. 3 ÚP Havířov, v dalším stupni územně plánovací 

dokumentace, bude vyhodnocení vlivů na životní prostředí zpracované, na základě ustanovení 

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

v rozsahu přílohy stavebního zákona, osobou k tomu oprávněnou podle § 19 zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí.  

Vyhodnocení musí komplexně pro řešené i širší dotčené území postihnout vlivy územně 

plánovací dokumentace na jednotlivé složky životního prostředí, ÚSES, území chráněná ve 

smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny a na veřejné zdraví. Součástí vyhodnocení bude i 

návrh případných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na 

životní prostředí a veřejné zdraví.  

V rámci posouzení vlivů na životní prostředí je vhodné porovnat soulad navržených cílů a 

záměrů územně plánovací dokumentace s již existujícími koncepčními materiály vztahujícími 

se k danému území – „Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje“, „Plán 

rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje“, „Integrovaný program ke zlepšení 

kvality ovzduší Moravskoslezského kraje“, „Územní energetická koncepce 

Moravskoslezského kraje“, případně další.  

Krajský úřad podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů po 

zkoordinování těchto jednotlivých požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, 

které všechny krajský úřad hájí, přiměřeně též podle § 140 správního řádu vydává k 
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návrhu zadání změny č. 3 ÚP Havířov následující vyjádření pro uplatnění požadavků na 

obsah územního plánu.  

1/ zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů  
Krajský úřad, jako dotčený orgán státní památkové péče ve smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. c) 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se 

zadáním změny č. 3 ÚP Havířov. Odůvodnění:  

Krajský úřad, jako dotčený orgán státní památkové péče ve smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. c) 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se 

zadáním změny č. 3 ÚP Havířov (zadání § 47). Ze zadání nevyplývají změny, které by měly 

vliv na národní kulturní památku Památník obětem nacistického teroru v Havířově-Životicích 

tz., nebudou tak ohroženy její pietní a historické hodnoty.  

2/ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
Krajský úřad k návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu Havířov uplatňuje požadavek na 

projednání možnosti podmínit navrhované změny využití zastavitelných a přestavbových 

ploch (požadavek 2) prověřením územní studií (vymezení dopravních ploch).  

Odůvodnění:  

Dle § 40 odstavec 3) písmeno f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, krajský úřad uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci z 

hlediska řešení silnic II. a III. třídy. Požadavkem č. 2 je dotčena silnice III/4767 ul. Dělnická. 

V rámci zpracování územní studie by byly řádně vymezeny dopravní plochy včetně jejich 

napojení na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu. Nová plocha přestavby SX (smíšené, 

specifické) navazuje na stávající obchodní centrum GLOBUS Havířov dopravně napojené 

jednak na místní komunikaci ul. U Skleníků v blízkosti stávající světelně řízené křižovatky 

této místní komunikace se silnicí III/4767 (osobní a autobusová dopravy) a přímo na silnici 

III/4767 (dopravní obslužnost - zásobování).  

3/ zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
Krajský úřad v kompetenci dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, neuplatňuje na obsah změny č.3 územního plánu Havířov jiné 

požadavky, než jsou v návrhu zadání.  

Odůvodnění:  

Dle návrhu zadání budou limity využití území, které krajský úřad hájí v souladu se zákonem o 

ochraně přírody a krajiny, v územním plánu zahrnuty.  

Z hlediska veřejných zájmů podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona krajský úřad vydal 

samostatně stanovisko č. j. MSK 93750/2017 ze dne 08.08.2017, se závěrem, že koncepce 

nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na 

příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích 

oblastí.  

4/ zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů  
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, není z předloženého návrhu zadání změny č. 3 ÚP 

Havířov předpokládaný rozsah záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). V 

případě, že ÚP počítá se záborem PUPFL, je nutné v textové části ÚPD, v kapitole záborů 

vypracovat případné návrhy odnětí a omezení PUPFL podle ustanovení § 14 odst. 1 lesního 

zákona; tyto navrhovat pouze za podmínky, že navrhovaný zábor nelze řešit umístěním 

navrhované plochy mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa.  

Odůvodnění: Krajský úřad podle § 48a odst. 2 písm. a) lesního zákona uplatňuje stanovisko k 

územně plánovací dokumentaci, pokud tato umisťuje rekreační a sportovní stavby na PUPFL.  

5/ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů  
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Krajský úřad jako dotčený orgán podle § 107 odst. 1 písm. a) vodního zákona neuplatňuje k 

předloženému zadání územního plánu žádné požadavky.  

Odůvodnění:  

Zadání územního plánu respektuje veřejné zájmy vyplývající z vodního zákona.  

Upozornění:  

Krajský úřad upozorňuje na aktuální koncepční dokument v oblasti vodního hospodářství na 

území našeho kraje, Plán dílčího povodí Horní Odry, který byl schválen Zastupitelstvem 

Moravskoslezského kraje dne 21. dubna 2016.  

6/ zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů  
Veřejné zájmy, chráněné uvedeným zákonem v působnosti krajského úřadu, nejsou 

předmětnou územně plánovací dokumentací dotčeny.  

7/ zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů  
Krajský úřad, jako správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle § 17a zákona č. 

334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"zákon o ochraně zemědělského půdního fondu"), dle § 5 odst. 2 zákona o ochraně 

zemědělského půdního fondu a dle § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), 

uplatňuje k předmětné koncepci následující požadavek: Při zpracování změny územního 

plánu je nutno postupovat v souladu s § 5 odst. 1 a 2 zákona o ochraně zemědělského půdního 

fondu, aby byla zajištěna ochrana zemědělské půdy. Pořizovatelé a projektanti územní 

plánovací dokumentace jsou povinni řídit se zásadami této ochrany dle § 4 zákona o ochraně 

zemědělského půdního fondu, navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska 

ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů 

nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na 

zemědělský půdní fond, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením.  

Odůvodnění:  

Zábory zemědělské půdy je nezbytné navrhovat v souladu se zájmy ochrany zemědělského 

půdního fondu. Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně 

plánovací dokumentace na zemědělský půdní fond je vymezen výše uvedeným zákonem o 

ochraně zemědělského půdního fondu a tuto problematiku dosud upravuje i příloha č. 3 

vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského 

půdního fondu. Kritéria vyhodnocení pro účely odnímání půdy ze zemědělského půdního 

fondu stanoví metodický pokyn ministerstva životního prostředí č. OOLP/1067/96 k 

odnímání ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního 

fondu.  

8/ zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů  
Krajský úřad podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), požaduje, aby změna územního 

plánu byla zpracována v souladu s platným programem zlepšování kvality ovzduší a Územní 

energetickou koncepcí Moravskoslezského kraje.  

Odůvodnění:  

Požadavek je v souladu s § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší stanoven za účelem zlepšení 

kvality ovzduší a dodržování přípustné úrovně znečištění. Uvedené koncepce je potřeba při 

pořizování územního plánu zohlednit, a to v rozsahu odpovídajícím konkrétnímu návrhu 

územního plánu.  

9/ zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 
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634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci 

závažných havárií)  
Veřejné zájmy, vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií, které hájí krajský úřad 

podle § 49 odst. 2 téhož zákona, nejsou dotčeny. 

Závěr  
Krajský úřad vydal postupy především podle části čtvrté správního řádu coby dotčený orgán 

výše uvedené stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, které není 

samostatným rozhodnutím ve správním řízení, a je závazným podkladem pro opatření obecné 

povahy vydávané podle stavebního zákona. Krajský úřad posoudil návrh zadání změny 

územního plánu podle ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, na základě nichž je krajský 

úřad příslušný k uplatnění požadavků na obsah předmětné územně plánovací dokumentace. 

Vyhodnocení: 

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 

pozdějších předpisů bylo konstatováno, že je nutno změnu č. 3 posoudit podle § 10i zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí. Na základě požadavku na posouzení vlivů na životní 

prostředí dle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je do kapitoly g) obsahu 

zadání změny č. 3 územního plánu doplněn požadavek na zpracování vyhodnocení 

předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj.  

Ad 1) Bez požadavků na obsah změny. 

Ad 2) Vzato na vědomí.  

Ad 3) Bez požadavků na obsah změny. 

Ad 4) Vzato na vědomí.  

Ad 5), Ad 6) Bez požadavků na obsah změny. 

Ad 7) Vzato na vědomí.  

Ad 8), Ad 9) Bez požadavků na obsah změny. 

 

 

Požadavky dotčených orgánů  

1. 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, čj. SPU 

341698/2017/Fi  ze dne 21.7.2017 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka 

Frýdek-Místek jako příslušná podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a 

o změně některých souvisejících zákonů, a podle ust. § 19 písm. c) zákona č. 139/2002 Sb., o 

pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 

vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 

sděluje, že k návrhu změny č. 3 Územního plánu Havířov nemá připomínky. 

Vyhodnocení: 

Bez požadavků na obsah změny. 

 

2. 

Ministerstvo obrany, Tychonovova 1, Praha 6, čj. MO 15620/2017-8201 ze dne 2.8.2017 

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) a zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v 

souladu s rezortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, 

Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a 

Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, 

Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.  
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Ministerstvo obrany jednající oddělením ochrany územních zájmů Brno odboru ochrany 

územních zájmů Sekce ekonomické a majetkové, jako věcně a místně příslušným ve smyslu 

zákona č. 222/1999 Sb., jehož jménem jedná vrchní referent oddělení ochrany územních 

zájmů Brno odboru ochrany územních zájmů Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva 

obrany Hana Eliášová v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO-

Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu v 

platném znění, nemá požadavky na obsah změny územního plánu. Záměry na provedení změn 

v území nejsou v rozporu se zájmy Ministerstva obrany. 

Vyhodnocení: 

Bez požadavků na obsah změny. 

 

3. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1, čj. MPO47613/2017 ze dne 

31.7.2017 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využívání 

nerostného bohatství, ve smyslu ustanovení § 15odst.2 zákona č.44/1988 Sb. (horní zákon 

v platném znění) a podle ustanovení § 47 odst.2 zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon 

v platném znění) uplatňujeme k návrhu zadání změny č.3 územního plánu Havířov následující 

stanovisko a vyjádření: 

Jelikož se změna č.3 týká pouze změny funkčního využití ploch v zastavěném území, nemáme 

žádné připomínky. Připomínáme, že severní část (k.ú.Prostřední Suchá, Dolní Suchá a 

Šumbark) pokrývají dobývací prostory č.40084 Dolní Suchá I a č.40083 Horní Suchá I a 

č.20034 Stonava, chráněná ložisková území č.07100100 Rychvald a č.07040000 Karviná – 

Doly a výhradní ložiska černého uhlí č.3071026 Důl Odra, stř.J.Fučík, č.3070800 Důl 

Darkov, z. Dukla – útlum a č.3070300 Důl Odra, stř.František. Do východní části města 

zasahuje plocha schváleného prognózního zdroje černého uhlí č.9012100 Bludovice – 

Chotěbuz. Celé správní území města se nachází v chráněném ložiskovém území č.14400000 

Čs. část Hornoslezské pánve. S návrhem zadání změny č.3 ÚP Havířov souhlasíme. 

Vyhodnocení: 

Bez požadavků na obsah změny. 

 

4. 

Ministerstvo životního prostředí, Čs. Legií 5, 702 00 Ostrava,  čj. MZP/2017/580/75,1396 ze 

dne 8.8.2017 

Ministerstvo jako dotčený orgán podle § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 2 zákona č. 

62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, sděluje po prostudování 

návrhu, že k němu nemá žádné připomínky. 

Vyhodnocení: 

Bez požadavků na obsah změny. 

 

5. 

Ministerstvo dopravy, nábřeží L.Svobody 1222/12, 110 155 Praha 1, čj. 432/2017-910-UPR/2  

ze dne 15.08.2017 

Podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo dopravy ústředním 

orgánem a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za 

její uskutečňování. Ustanovení § 22 citovaného zákona dále uvádí, že ministerstva 

zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví. 



7 
 

Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění, Ministerstvo dopravy, jako dotčený orgán ve věcech 

dopravy, uplatňuje požadavky podle § 40 odst. 2 písm. g) zák. č.13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, v platném znění, podle § 56 písm. d) zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách, v 

platném znění, podle § 88 odst. 1 písm. s) a t) zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v 

platném znění a podle § 4 zák. č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, k 

návrhu zadání změny č. 3 územního plánu Havířov. 

Silniční doprava Správním územím města Havířov je vedena silnice I. třídy č. 11. Požadujeme 

respektovat její ochranné pásmo v souladu se zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích. Z výhledových záměrů požadujeme respektovat koridory pro přeložky silnic 

I/11 a I/68. Železniční doprava Řešeným územím je vedena dvoukolejná elektrizovaná trať č. 

321 Opava východ - Ostrava - Havířov - Český Těšín, která je ve smyslu § 3 zákona č. 

266/1994 Sb., o dráhách, zařazena do kategorie dráhy celostátní. Požadujeme respektovat 

ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona. 

Z hlediska letecké a vodní dopravy nemáme připomínky, neboť nejsou dotčeny námi 

sledované zájmy. 

Vyhodnocení: 

V rámci změny č. 3 Územního plánu Havířov nebudou dotčeny zájmy dopravy. 

 

6. 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, čj. 

KHSMS  36736/2017/KA/HOK ze dne 17.8.2017 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně 

příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i), j) zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona 

č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), posoudila podání Magistrátu města Havířova ze dne 18.7.2017 s 

požadavkem o vyjádření k návrhu zadání změny č. 3 územního plánu města Havířov.  

Po prostudování podkladů Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje jako dotčený 

správní úřad ve smyslu § 82 odst.2, písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s § 47 odst. 2 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), sděluje, že 

neuplatňuje své požadavky na obsah návrhu zadání změny č. 3 územního plánu Havířov.  

Odůvodnění:  

Podáním ze dne 18.7.2017, Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje, jako 

příslušný úřad územního plánování oznámil projednání návrhu zadání změny č. 3 územního 

plánu Havířov a vyzval Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje jako 

dotčeného orgánu k uplatnění svých požadavků.  

Podnětem pro pořízení změny územního plánu Havířov byly návrhy na pořízení změny na 

základě jednotlivých návrhů na pořízení změny právnických osob – aktualizovat vymezení 

zastavěného území, prověřit změnu využití konkrétních pozemků v k.ú. Bludovice a k.ú. 

Prostřední Suchá. Bude vyhodnocena potřeba dílčích změn koncepce veřejné infrastruktury v 

souvislosti s požadovanými změnami urbanistické koncepce.  

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje jako dotčený správní úřad po 

prostudování podkladů územního plánu neuplatňuje požadavky na obsah návrhu zadání 

změny č. 3 územního plánu Havířov. 

Vyhodnocení: 

Bez požadavků na obsah změny. 
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7. 

Obvodní báňský úřad, Veleslavínova 18, Ostrava, č.j. SBS 24004/2017/OBÚ-05 ze dne 

16.8.2017 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále také OBÚ), 

jako místně příslušný podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) bod 7 zákona č. 61/1988 Sb., o 

hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, k 

výkonu vrchního dozoru státní báňské správy v kraji Moravskoslezském a Olomouckém a 

věcně příslušný podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také horní zákon), k 

návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu Havířova požaduje zajistit ochranu: 

-Dolní Suchá evid. č. 2 0031 s ukončenou těžbou výhradního ložiska černého uhlí hlubinným 

způsobem, organizace OKD, a. s. se sídlem v Karviné. 

-Dolní Suchá I evid. č. 4 0084 s těžbou hořlavého zemního plynu vázaného na uhelné sloje 

uzavřených dolů, organizace Green Gas DPD, a. s. se sídlem v Paskově.  

Uvedené organizace jsou současně správci uvedených dobývacích prostorů (dále také DP).  

Ochrana výhradního ložiska černého uhlí v uvedeném DP Dolní Suchá evid. č. 2 0031 je 

řešena nově vydaným rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR, odboru výkonu 

státní správy IX, pracoviště Čs. legií 5, 702 00 Ostrava č. j. 748/580/16,30134/ENV; sp. zn. 

000370/A-10 ze dne 3. 5. 2016 a jeho příloh, vydaným pro ložiska černého uhlí v chráněném 

ložiskovém území 14400000 - Čs. části Hornoslezské pánve. 

Ochrana stanoveného zvláštního dobývacího prostoru Dolní Suchá I evid. č. 4 0084 pro těžbu 

hořlavého zemního plynu vázaného na uhelné sloje je zajišťována vydaným rozhodnutí č. j. 

1710/580/10,106942/ENV, sp. zn. 000370/A-10, ze dne 8. 12. 2010 MŽP Ostrava, které mění 

podmínky ochrany výhradních ložisek hořlavého zemního plynu vázaného na uhelné sloje v 

tomto CHLÚ a zahrnují jejích ochranu. 

Uvedené rozhodnutí MŽP Ostrava byly, včetně příloh rozeslány dotčeným orgánům 

územního plánování. 

DP jsou stanovené OBÚ dle ustanovení § 27 odst. 1 horního zákona a vedené v evidenci OBÚ 

v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 téhož zákona.  

DP je nutno vyznačit v mapových přílohách návrhu ÚP změně č. 3 v souladu s ustanovením § 

26 odst. 3 horního zákona.  

Z pohledu územního plánování je dobývací prostor limitem území č. 57 a je nutno je v návrhu 

zadání územního plánu uvést i v textové části v kapitole Limity území. 

Vyhodnocení: 

Uvedená výhradní ložiska jsou respektována a zapracována v již vydané změně č. 2 územního 

plánu. Vzato na vědomí. 

 

8. 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí,  Svornosti 2, Havířov ze dne 18.8.2017 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody a 

krajiny dle ust. § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů, Vám sděluje, že k návrhu zadání změny č. 3 územního lánu nemá 

námitek. 

Vyhodnocení: 

Bez požadavků na obsah změny. 

 

9. 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh,  

č.j. HSOS-9215-3/2017 ze dne 24.8.2017 
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Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení §26 

odst.2 písm. b) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o požární ochraně“), v souladu s ustanovením § 31 odst.1 písm. b) zákona o 

požární ochraně, a dle ustanovení § 10 odst. 5 písm. j) zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů posoudil 

výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 28.6.2017. K této dokumentaci vydává 

v souladu s ustanovením § 31 odst.4 a § 95 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení 

§ 149 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, závazné 

koordinované souhlasné stanovisko. 

Odůvodnění: 

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové 

náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve 

znění vyhlášky č.221/2014 Sb.. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny 

požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č.23/2008 Sb., o 

technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č.268/2011 Sb.. 

Posouzená dokumentace zároveň splňuje požadavky § 22 vyhlášky č.380/2002 Sb., k přípravě 

a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Poučení: 

V souladu s ustanovením § 46 odst.3 vyhlášky o požární prevenci, si Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje jeden výtisk projektové dokumentace ponechává ve své 

dokumentaci. 

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové 

koordinované závazné stanovisko z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva. 

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat 

prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, 

a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí. 

Vyhodnocení: 

Bez požadavků na obsah změny. 

 

 

Připomínky  

1. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 33, 612 54 Brno, č.j. 001742/11300/2017 ze dne 

8.8.2017  

Na základě oznámení o projednávání návrhu zadání změny č.3 územního plánu Havířov jako 

majetkový správce silnic I.třídy a dálnic k projednávané ÚPD sdělujeme: 

Předmětem návrhu změny č.3 územního plánu Havířov je: 

- aktualizace zastavěného území, 

- prověření změny využití pozemků parc.č.520/2, 521/1, 521/2, 521/3, 521/4, 521/5,521/6, 

521/8 k.ú. Bludovice nacházející se v zastavěném území ve stabilizované ploše občanského 

vybavení – veřejné infrastruktury – OV včetně zastavitelné plochy (BL-Z57) dopravní 

infrastruktury silniční – DS na stabilizovanou plochu hromadného bydlení – BH. 

- prověření změny využití pozemků parc.č.2500, 2501, 2506, 2206/1, 2206/10, 2206/13, 

2206/14, 2206/15,2206/16, 2206/23, 2206/25, 2206/28, 2206/29, 2206/30, 2206/32, 2206/39, 

2206/42, 2206/43, 2206/51, 2206/8, 2492/14, 2510/1, 2510/2, 2510/3, 2510/5, 2510/6, 

2531/1, 2532/1, 2662/3, 2662/5, 2662/6 k.ú. Prostřední Suchá nacházející se částečně 

v zastavěném území v ploše přestavby (PS-P10) občanského vybavení – komerčních zařízení 

– OK na plochu přestavby smíšené specifické – SX, která nebude mít negativní účinky na 

životní prostředí s vyloučením zařízení pro výrobu elektrické energie, sběrných dvorů (třídící 
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dvory a sběrny surovin – skladování a třídění sběrných surovin) a stavby pro infrastrukturu 

drážní – vlečky. 

Z hlediska našich zájmů je správním územím města Havířov vedena silnice I/11 a koridory 

pro přeložky silnic I/11 a I/68. Výše uvedené dílčí změny se nacházejí mimo tyto silnice a 

koridory. K předloženému návrhu zadání změny č.3 územního plánu Havířov nemáme 

připomínky. 

Vyhodnocení: 
Bez připomínek. 

 

2. 

Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 7, Praha 1,č.j. 32947/2017-SŽDC-GŘ-O26 

ze dne 14.8.2017  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), vznikla na základě 

zákona č.77/2002 Sb., hospodaří s majetkem státu, který tvoří především železniční dopravní 

cesta a plní funkci vlastníka dráhy, zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a 

rozvoj železniční dopravní cesta. Vyjádření SŽDC se zároveň stává podkladem pro 

zpracování koordinovaného stanoviska Ministerstva dopravy, které je v procesu územního 

plánování dotčeným orgánem podle §4 zákona č.183/2006 Sb.. 

Z hlediska koncepce rozvoje železniční infrastruktury Vám dáváme následující vyjádření: 

Řešeným územím je vedena dvoukolejná elektrizovaná trať č.321 Opava východ – Ostrava – 

Havířov – Český Těšín, která je ve smyslu §3 zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, zařazena do 

kategorie dráhy celostátní. Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle výše 

uvedeného zákona o dráhách. 

O nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném pásmu dráhy 

požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do 

funkčního využití podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že v dalším stupni 

projektové přípravy bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku 

v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. 

Vyhodnocení: 
Bez připomínek. 

 

3. 

Česká dráhy, Nábřeží L. Svobody 1222, praha 1, č.j. 2816/2017-O32 ze dne 9.8.2017  

Změnou č.3 bude aktualizováno vymezení zastavěného území ve správním území města 

Havířov. Dále bude prověřeno využití pozemků v k.ú. Bludovice, k.ú. Prostřední Suchá. 

V katastrálním území Havířov - Město se nacházejí nemovitosti a zařízení ve vlastnictví 

subjektu České dráhy, a.s. (IČ 70994226), uvedené dle listu vlastnictví č. 3848 a evidované 

v příslušném katastru nemovitostí. 

Ochranu dráhy, včetně nemovitostí v ochranném pásmu dráhy (OPD) nebo v sousedství 

s dráhou upravuje zákon č.226/1994 Sb., o dráhách v platném znění a jeho prováděcí 

vyhlášky, zejména vyhláška č.177/1995 Sb., „stavební a technický řád drah“ v platném znění. 

Připomínáme, že v OPD lze zřizovat a provozovat stavby a jiné činnosti jen se souhlasem 

Drážního úřadu, případně Ministerstva dopravy ČR a se souhlasem vlastníka pozemků dráhy 

a vlastníků sousedních pozemků. 

Upozorňujeme, že v současné době probíhá mezi ČD, a.s. a SŽDC, státní organizací úprava 

majetkoprávních vztahů v železničních stanicích. Jejich případnou úpravu doporučujeme řešit 

jen v nezbytně nutném rozsahu navrhovaných opatření a nikoliv změnou vlastnictví celých 

pozemků. 

Mimo uvedené není ze strany Českých drah, a.s. k návrhu výše uvedené změny územního 

plánu Havířov námitek a dalších připomínek. 
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Vyhodnocení: 
Bez připomínek. 

 

 

Podněty 

1. 

Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát, čj. MMK/109436/2017 

ze dne 27.7.2017   

Opatřením ze dne 18.07.2017 Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje, jako 

příslušný úřad územního plánování, oznámil zahájení projednání návrhu zadání změny č. 3 

Územního plánu Havířov. Rada města Karviné na své 62. schůzi dne 26.07.2017 projednala 

materiál týkající se návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu Havířov a schválila ve smyslu 

ustanovení § 6 odst. 6 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, neuplatnit jako sousední obec žádné 

podněty k návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu Havířov. 

Vyhodnocení: 

Bez podnětů. 

 

 

 

Vyjádření Krajského úřad Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, 

stavebního řádu a kultury  

 

Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, 

28.října 117, Ostrava; čj. MSK/92835/2017 ze dne 20.7.2017 

Dopisem ze dne 17. 7. 2017 jste v souladu s ust. § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zaslali 

Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, 

(dále jen „krajský úřad“) návrh zadání změny č. 3 Územního plánu Havířov.  

Předmětem změny č. 3 Územního plánu Havířov je aktualizace vymezení zastavěného území 

a změna funkčního využití v zastavěném území ve dvou lokalitách, v katastrálních územích 

Bludovice a Prostřední Suchá. Území sousedních obcí není navrženými změnami dotčeno. V 

návrhu zadání je stanoven požadavek na respektování Politiky územního rozvoje ČR, ve znění 

aktualizace č. 1 i Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Krajský úřad 

neuplatňuje požadavky na obsah změny č. 3 Územního plánu Havířov. 

Vyhodnocení: 

Bez požadavků. 


