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ALBRECHTICE 
 

 

Vysvětlivky: 

1 – Horninové prostředí a geologie 

2 – Vodní režim 

3 – Hygiena životního prostředí 

4 – Ochrana přírody a krajiny 

5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

6 – Technická infrastruktura 

7 – Veřejná dopravní infrastruktura 

8 – Socio-demografické podmínky 

9 – Bydlení 

10 – Rekreace 

11 – Hospodářské podmínky 

12 – Zájmy ochrany a bezpečnosti území. 

 

 

 

SWOT analýza 

 

Reliéf, horninové 
prostředí a geologie 

Silné stránky 

Nízký výskyt sesuvných území. 
Nízké zatížení území radonem. 
Existence významných zásob černého uhlí a zemního plynu 
nadmístního významu 

Slabé stránky 

Výrazné narušení hydrogeologického režimu v důsledku důlní 
činnosti. 
Vysoký výskyt poddolovaných území a lokalit se zátěží po těžbě a 
zpracování nerostných surovin vytvářející omezení pro rozvoj 
území. 
Závislost na dovozu stavebních surovin ze vzdálených oblastí. 
Obtížně řešitelné střety potenciálních ložisek nerostných surovin a 
pásem ochrany přírody a krajiny. 

Příležitosti 

Revitalizace/asanace území narušených těžbou s využitím 
dotačních programů a jejich následné polyfunkční využití. 
Využití ložisek nerostných surovin pro rozvoj regionu a snížení 
závislosti na surovinách ze vzdálených oblastí. 
Využití ložisek plynu vázaného na sloje černého uhlí. 
Komplexní revitalizace území dotčeného těžbou černého uhlí v 
prostoru Albrechtice 

Hrozby 
Výstavba v geologicky nevhodných prostředích. 
Negativní dopady důlní činnosti na stávající stavby. 
Výstup volných důlních plynů s obsahem metanu. 

Vodní režim 

Silné stránky 

Poměrně dobré zabezpečení proti povodním. 
Přirozený charakter vodního toku Stonávky. 
Většina území je napojena na vodovodní síť vodohospodářské 
soustavy se zajištěnou kvalitou pitné vody. 

Slabé stránky 

Negativní ovlivnění vodního režimu vlivem výskytu sklonitých 
orných půd. 
Riziko lokálních povodní z menších toků s nedokonalou 
protipovodňovou ochranou. 
Vodní útvary povrchové i podzemní vody jsou označeny za 
rizikové z hlediska nebezpečí znečištění. 

Příležitosti 

Realizace hydrotechnických staveb a přírodě blízkých opatření 
určených k zvyšování retence vod v krajině a ke snižování 
povodňových škod. 
Snížení znečištění povrchových a podpovrchových vod 
vznikajícího vypouštěním nebezpečných látek a nevhodným 
hospodařením na zemědělských plochách. 
Provádění rekonstrukce technických opatření na zemědělských 
půdách v rámci komplexních pozemkových úprav. 
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Hrozby 

Zhoršování kvality podzemních vod vypouštěním koncentrovaných 
důlních vod.  
Postupné dlouhodobé snižování zásob podzemních vod. 
Klesající retenční schopnost území v důsledku vodní eroze, 
zhoršování odtokových poměrů. 
Nepřijetí preventivních protipovodňových opatření, neřešení 
opatření zejména v nedostatečně chráněných územích. 
Ohrožení významnějších vodních zdrojů s mělce podpovrchovou 
vodou v dlouhých obdobích sucha. 
Riziko ohrožení okálními přívalovými dešti a splachy z polí 
v důsledku vysokého podílu orné půdy v jejich nejbližším okolí. 

Hygiena žitovního 
prostředí 

Silné stránky 
Zaveden systém separovaného sběru pro základní druhy odpadu. 
Plynofikace přispívá ke snížení znečištění ovzduší v topné 
sezóně. 

Slabé stránky 
Překročení všech sledovaných znečišťujících látek imisních limitů 
pro ochranu zdraví lidí. 
Výskyt lokality evidované jako stará ekologická zátěž. 

Příležitosti 

Sanace starých ekologických zatížení – možnost využití 
prostředků Evropské unie. 
Využiti normativních nástrojů k snižování emisi ze zdrojů 
znečištění.  
Čerpání prostředků na projekty zaměřené na odpadové 
hospodářství z Operačního programu ŽP. 

Hrozby 

Zvyšování intenzity dopravy může vést ke zvýšení emisí a 
imisních koncentrací látek znečišťujících ovzduší včetně zvýšení 
hlukové zátěže v blízkosti dopravních komunikací. 
Nárůst emisí z plošných zdrojů spalováním tuhých paliv 
v důsledku zvyšování cen plynu a elektrické energie. 
Dálkový přesun emisí z velkých bodových zdrojů z Ostravska, 
Třinecka a Polska. 
Neochota občanů spolupracovat na separaci odpadů – zvýšení 
množství netříděného komunálního odpadu, černých skládek. 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Silné stránky 

Vymezeny prvky ÚSES včetně upřesněných tras regionálního 
ÚSES, většina prvků ÚSES je vymezena ve stávajících lesních 
porostech. 
Dobrá druhová skladba většiny porostů. 
V krajině se nachází velké množství rozptýlené zeleně (menší 
enklávy lesů, zeleň podél toků, aleje apod.), které doplňují ÚSES a 
podporují stabilitu krajiny.  

Slabé stránky 

Krajina, zejména v severní části řešeného území, je negativně 
ovlivněna těžbou nerostných surovin. 
Výskyt střetů mezi prvky ÚSES a komunikacemi a vedením 
energetických sítí. 
Splachy zemědělské půdy do vodních toků a jejich znečištění 
hnojivy v důsledku tenkých pásů zeleně v jejich okolí. 
Nízká ekologická stabilita území, menší podíl ekologicky stabilních 
ploch. 
Rozšiřování zastavěných a zastavitelných území na úkor 
zemědělské půdy, volné krajiny. Zasahování do nejcennějších 
zbytků přírodního prostředí. 

Příležitosti 

Využití územního plánování k eliminaci/minimalizaci střetů v 
důsledku ekonomického a sociálního rozvoje území. 
Výchova a osvěta obyvatel ke zvýšení jejich účasti na ochraně 
přírody a krajiny. Zvýšení zájmu obyvatelstva na ochraně 
přírodních hodnot území, na rozumném využívání kvalitních částí 
krajiny pro krátkodobou rekreaci. 
Rekonstrukce a vznik nových ploch veřejné zeleně. 
Aktualizace jednotlivých částí ÚSES a realizace nefunkčních částí 
ÚSES s cílem zlepšení jeho fungování. Realizace navržených 
prvků ÚSES, případně pozemkových úprav – zvýšení ekologické 
stability krajiny. 
Posílení ekologické stability a biologické diverzity vhodnou 
rekultivací ploch zasažených těžbou nerostných surovin. 
Využití finančních prostředků z evropských fondů Operačního 
programu životní prostředí.  
Zachovaní charakteru otevřené zemědělské krajiny s mozaikou 
polí, luk a pastvin rozčleněných menšími lesními celky, liniemi 
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vodních toků s doprovodem břehových prostorů a segmenty 
nelesní krajinné zeleně.  
Ochrana a doplnění struktury nelesní zeleně o přírodně hodnotné 
prvky, vzniklé z cílené rekultivace nebo přirozené sukcese na 
antropicky přeměněných plochách. 

Hrozby 

Povolování výstavby ve volné krajině (mimo zastavěná území 
obcí), degradace krajinného rázu výstavbou nevhodných staveb. 
Nedostatek finančních prostředků na zajištění odpovídající 
ochrany životního prostředí a krajiny. 
Fragmentace krajiny při budování nových dopravních komunikací 
nebo vymezování zastavitelných ploch a střety s ÚSES. 
V lesních porostech nerespektování výchovy lesa ke druhovému 
složení odpovídajícímu lesnímu typu, holosečné hospodaření v 
plochách s vymezenými prvky ÚSES. 

Zemědělský půdní 
fond a pozemky 
určené k plnění 

funkce lesa 

Silné stránky 

Výskyt bonitně hodnotných půd zařazených do I. a II. třídy 
ochrany. 
Rovnoměrné rozložení lesní plochy příznivě ovlivňující 
ekologickou stabilitu a přirozené procesy v krajině. 
Tradice zemědělské činnosti i v méně příznivých podmínkách. 
Dobré produkční podmínky pro lesní porosty, převažují listnaté 
lesy, smrkové představují pouze malý podíl. 
Vysoké investice do půdy za účelem zvýšení úrodnosti (z 80. a 90. 
let 20. století). 

Slabé stránky 
Upuštění od zemědělského hospodářství z důvodu nezájmu 
zemědělských podniků a soukromých zemědělců. 

Příležitosti 

Rekultivace ploch zasažených těžbou a jejich zalesnění nebo 
zemědělské využití. 
Rozvoj ekologických forem hospodaření na půdě. 
Zlepšování skladby lesních porostů při obnově/zakládání nových 
porostů. Preference původních a stanovišti odpovídajících dřevin. 
Rekonstrukce stávajících technických opatření na zemědělských 
půdách v rámci komplexních pozemkových úprav. 
Využití stávajících lesů pro každodenní příměstskou rekreaci. 

Hrozby 

Znehodnocování půdy intenzivním hospodařením, erozí a 
chemickými látkami. 
Zábory – trvalé odnětí ZPF v rámci modernizace dopravní 
infrastruktury, vysoký urbanizační tlak na rozvoj území na úkor 
zemědělské půdy. 
Zábory lesní půdy a její fragmentace v důsledku liniových staveb, 
riziko poškození lesních ploch větrem z důvodu jejich 
roztříštěnosti, náchylnost ke kalamitním stavům. 
Znehodnocování půdy vodní a větrnou erozí. 
Tlak na zábor nejkvalitnějších půd II.třídy ochrany pro výstavbu. 
Absence údržby melioračních soustav s rizikem následného 
zamokření a snížení úrodnosti půdy, poškození melioračních 
soustav výstavbou. 

Technická 
infrastruktura 

Silné stránky 

Jeden z nejlépe vybavených regionů vodovodem v ČR. 
Vysoká kvalita pitné vody a absence problémů se zásobováním. 
Dobrá úroveň likvidace komunálních odpadních vod způsobena 
vysokým podílem (zejména v centrálních částech) napojení 
domácností na kanalizaci. 
Napojení na ČOV, které mají dostatečnou kapacitu. 
Plošná plynofikace. 
Hustá síť distribučních stanic a vedení VN. 

Slabé stránky 

Chybějící odkanalizování okrajových částí obce. 
Špatný stav ČOV Nový Svět. 
Omezení možnosti individuální výstavby na území obce z důvodu 
stanovení etapizace. 

Příležitosti 

Vymezené plochy a koridory pro záměry v oblasti plynoenergetiky 
a elektroenergetiky nadmístního významu v rámci ZÚR 
Moravskoslezského kraje. 
Modernizace a rekonstrukce stávající kanalizační sítě a zvyšování 
napojení domácností na veřejnou kanalizaci s napojením na ČOV. 
Napojení okrajových částí obce na kanalizaci. 
Možnost čerpání finančních prostředků z evropských fondů na 
budování technické infrastruktury. 
Využívání alternativních zdrojů energií a lepší informovanost 
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obyvatel o těchto možnostech. 
Snaha o výstavbu nové kanalizační sítě pro nově vymezené 
zastavitelné plochy. 

Hrozby 

Zhoršení kvality vodních toků a dalších složek životního prostředí 
vypouštěním naředěných splaškových odpadních vod do 
recipientu z okrajových dosud nenapojených částí obce. 
Návrat ke spalování tuhých paliv v důsledku zdražování cen 
energií a s tím spojené zhoršený stav životního prostředí. 

Dopravní 
infrastruktura 

Silné stránky 

Poloha na významné celostátní železniční trati (trať č. 321). 
Dobrá dostupnost města Havířov veřejnou hromadnou dopravou 
jak z hlediska počtu spojů, tak z hlediska délky trvání cesty. 
Trasa regionální cyklotrasy, hustá síť cyklostezek. 

Slabé stránky 

Špatný technický stav některých místních komunikací. 
Nebezpečné dopravní úseky pro chodce. 
S nárůstem počtu automobilů stoupá zatížení komunikací 
dopravou. Vznikají nebezpečné, nepřehledné situace (doprava, 
cyklisté, chodci). 
Nedostatečné využití možnosti kombinované přepravy nákladů 
(silnice – železnice – vlečky). 

Příležitosti 
Možnosti využívání fondů Evropské unie. 
Realizace systému cyklostezek v širších vztazích v území s 
návazností na rekreační oblasti a sousední obcemi. 

Hrozby 

Odkládání realizace záměrů rozvoje a obnovy dopravní 
infrastruktury z důvodu nedostatku finančních prostředků. 
Zábor půdy pro realizaci plánovaných záměrů dopravní 
infrastruktury. 
Zvyšování koncentrace individuální dopravy. 
Rozmáhající se suburbanizace s negativními důsledky na 
dopravní situaci. 
Omezování počtu spojů ve veřejné autobusové a železniční 
dopravě v důsledku snižování dotací a zvyšování cen jízdného. 
Nedostatek financí na údržbu silnic. 

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky 

Široká nabídka i pokrytí zdravotnických služeb a sociální péče a 
dobře dostupná komplexní zdravotnická péče v nemocnici 
v Havířově. 
Dostatečná nabídka a kapacita mateřských školek a základních 
škol 

Slabé stránky 

Záporný přirozený přírůstek obyvatelstva. 
Méně vzdělané obyvatelstvo včetně vysokoškolsky vzdělaných lidí 
v porovnání s krajským průměrem. 
Migrace sociálně nepřizpůsobivých občanů z jiných regionů. 

Příležitosti 

Migrační potenciál ze Slovenska a Polska, zlepšování migračního 
pohybu obyvatelstva. 
Rozvoj sociálních a ubytovacích služeb pro seniory, rozvoj terénní 
péče. 
Zkvalitnění informovanosti o středoškolských oborech ve snaze 
zvýšit vzdělanostní úroveň obyvatelstva. 
Kvalitní pokrytí občanské vybavenosti nabízí možnosti stěhování 
obyvatel z měst na venkov. 

Hrozby 

Odliv mladých lidí z regionu. 
Zrychlující se trend demografického stárnutí. 
Hrozba nedostatečné kapacity zařízení sociálních 
a zdravotnických služeb při očekávaném zvýšení podílu 
postproduktivní složky ve věkové struktuře obyvatelstva. 
Snižování městských a obecních rozpočtů. 
Pokles koupěschopnosti obyvatelstva, který bude mít negativní 
dopad na možnost poskytování služeb. 

Bydlení 

Silné stránky 
Zvýšení podílu bytového fondu v osobním vlastnictví. 
Výrazný nárůst bytů ve vlastním domě. 

Slabé stránky 

Vysoké ceny nájmů bytů vlastněných firmou RPG a snižování 
jejich obsazenosti. 
Chybějící občanská infrastruktura v nových obytných souborech 
rodinných domů. 

Příležitosti 
Výstavba a revitalizace bytového fondu z prostředků Evropské 
unie. 
Zvýšení atraktivity bydlení zajištěním technické, dopravní a 
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sociální infrastruktury. 
Zvýšený zájem o individuální bydlení z důvodu silné vazby na 
ORP Karviná a Orlová 

Hrozby 

Prodej veškerého bytového fondu vlastněného obcí. 
Stagnace revitalizace a výstavby bytových domů. 
Pokračující stagnace výstavby bytového fondu a pokles trvale 
bydlících obyvatel. 

Rekreace 

Silné stránky 
Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady spolupracující při 
rozvoji cestovního ruchu. 

Slabé stránky 

Málo turistických atraktivit. 
Nízký počet návštěvníků v porovnání s krajským průměrem. 
Malý počet a nízká kvalita ubytovacích zařízení. 
Absence významné kulturní památky. 

Příležitosti 

Blízkost CHKO Beskydy. 
Spolupráce s okolními SO ORP v oblasti rozvoje cestovního 
ruchu. 
Potenciál k dalšímu rozšíření pěší turistiky a cykloturistiky. 

Hrozby 

Image průmyslového a sociálně slabého regionu. 
Chátrání současného stavu ubytovacích zařízení. 
Možné další negativní environmentální dopady v souvislosti 
s rozvojem individuální rekreace. 
Preferování domácích návštěvníků zahraničních destinací před 
domácími. 
Nedostatek propagace území ve využití v cestovním ruchu. 

Hospodářské 
podmínky 

Silné stránky Vyšší daňová výtěžnost na obyvatele v kraji. 

Slabé stránky 

Absence velkých a středních průmyslových podniků, výrobních 
areálů, podnikatelských aktivit. 
Nízká míra zaměstnanosti a vysoká míra nezaměstnanosti 
obyvatel v porovnání s ostatními SO ORP v kraji. 
Počet uchazečů na jedno pracovní místo je i přes výrazný pokles 
za poslední 2 roky pořád nadprůměrně vysoký. 

Příležitosti 

Velký počet potencionálních klientů se zvyšující se potřebou 
v oblasti služeb. 
Možnost rozvoje podnikatelských aktivit občanů, především 
v oblasti inovačních technologií. 

Hrozby 

Dlouhodobě stagnující míra nezaměstnanosti a dlouhodobé 
nezaměstnanosti spolu klesající mírou zaměstnanosti. 
Útlum a restrukturalizace velkého průmyslu (OKD) nebo odchod 
některého z velkých zaměstnavatelů v regionu.  
Odliv „mozků“ a mladých vzdělaných lidí do jiných regionů ČR.  
Nedostatek pracovních příležitostí ohrožuje ekonomickou 
stabilizace obyvatelstva. 

Zájmy ochrany a 
bezpečnosti území 

Silné stránky - 

Slabé stránky Absence oddělení Policie ČR. 

Příležitosti - 

Hrozby Zvýšení kriminality ve vyloučených lokalitách. 

Odůvodnění: 

Slabou stránkou obce Albrechtice je vodní režim. Ten je ovlivněn především rizikem 
lokálních povodní z menších toků s nedokonalou protipovodňovou ochranou. Dále je slabě 
hodnocena rekreace. Silnými stránkami obce jsou dopravní infrastruktura, díky napojení na 
železniční síť, a technická infrastruktura. Výskyt bonitně hodnotných půd zařazených do 
druhé třídy ochrany kladně zhodnocuje i oblast zemědělského půdního fondu. Obec 
Albrechtice patří mezi nejvíce lestnaté obce ORP Havířov. V porovnání s předchozími lety se 
obec potýká s poklesem počtu obydlených nájemních bytů, které jsou ve vlastnictví RPG. 

Od poslední aktualizace ÚAP 2014 nedošlo v území z hlediska udržitelného rozvoje 
vzhledem k vyváženosti sociálního, ekonomického a environmentálního působení k žádným 
zásadním změnám, které by výrazně ovlivnily vyhodnocení vyváženosti jednotlivých témat 
v této aktualizaci. 
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Záměry na provedení změn v území: 

Dopravní záměry – silniční 
Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název 
Záměry dle 

zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z3 Životice - Český Těšín, přeložka, dvoupruhová 
směrově nedělená silnice I. třídy ZÚR Havířov, Horní Suchá, 

Albrechtice 

Prostřední Suchá, 
Bludovice, Horní Suchá, 
Albrechtice u Českého 

Těšína 

Nadmístní přetrvávající trvá 

Z9 Záměry na úpravy a přeložky místních a 
účelových komunikací (z ÚPD) ÚPD Albrechtice Albrechtice Albrechtice u Českého 

Těšína Místní trvá trvá 

Z139 Cyklostezky (záměry z ÚPD) ÚPD Albrechtice Albrechtice Albrechtice u Českého 
Těšína Místní trvá trvá 

Z150 Silnice I. třídy (záměry z ÚPD) ÚPD Albrechtice Albrechtice 
Albrechtice u Českého 

Těšína Nadmístní trvá tvá 

Z157 Koridor silnice II. třídy SSMSK 
Havířov, Horní Suchá, 

Albrechtice 

Šumbark, Havířov-
město, Dolní Suchá, 

Horní Suchá, 
Albrechtice u Českého 

Těšína 

Nadmístní nový 
přehodnocen
o - ukončeno 

Z173 Koridor silnice II. třídy SSMSK Havířov, Horní Suchá, 
Albrechtice 

Prostřední Suchá, Horní 
Suchá, Albrechtice u 
Českého Těšína 

Nadmístní - nový 

Z177 Silnice III.třídy (záměry z ÚPD) ÚPD Albrechtice Albrechtice Albrechtice u Českého 
Těšína 

Místní trvá trvá 

 
Dopravní záměry – železniční 
Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název 
Záměry dle 

zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z15 
Modernizace trati č. 321 v úseku Ostrava 
(Svinov) Havířov - Český Těšín ÚAP 

Havířov, Horní Suchá, 
Albrechtice 

Havířov-město, 
Prostřední Suchá, Horní 

Suchá, Albrechtice u 
Českého Těšína 

Nadmístní nový ukončeno 

Z68 Optimalizace tratě Polanka nad Odrou/Ostrava-
Havířov-Český Těšín 

Koncepce 
rozvoje dopravní 

infrastruktury 
MSK 

Havířov, Horní Suchá, 
Albrechtice - Nadmístní nový částečně 

realizován 
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Energetika 
Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název 
Záměry dle 

zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z17 
Vedení EZS - TR Albrechtice (VVN), vedení 
1x110 kV pro vyvedení výkonu z EZS, včetně 
rozvodny 110 kV 

ZÚR MSK Albrechtice Albrechtice u Českého 
Těšína Nadmístní trvá trvá 

Z18 Nošovice - Albrechtice (VVN) - zvýšení 
přenosové kapacity vedení 400 kV VVN 460 ZÚR MSK 

Těrlicko, Horní 
Bludovice, Albrechtice, 
Havířov, Horní Suchá 

Dolní Těrlicko, Horní 
Těrlicko, Prostřední 

Bludovice, Horní 
Bludovice, Albrechtice u 

Českého Těšína, 
Bludovice, Horní Suchá 

Nadmístní trvá trvá 

Z21 Energetika (záměry z ÚPD) ÚPD Albrechtice Albrechtice Albrechtice u Českého 
Těšína Místní trvá trvá 

Z94 Rozšíření sítě VN a NN ČEZ Distribuce 
a.s. ORP Havířov 

Albrechtice u Č.T., 
Bludovice, Šumbark, 

Horní Bludovice, 
Prostřední Bludovice, 
Horní Těrlicko, Dolní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou 

Místní trvá trvá -  změna 
rozsahu 

Z95 Návrh 11 distribučních trafostanic (záměry z 
ÚPD) ÚPD Albrechtice Albrechtice Albrechtice u Českého 

Těšína Místní trvá trvá 

Z100 Elektrické stanice - DTS ČEZ Distribuce 
a.s. ORP Havířov 

Albrechtice u Č.T., 
Bludovice, Prostřední 
Suchá,  Horní Suchá, 

Dolní Těrlicko 

Místní trvá trvá -  změna 
rozsahu 

 
Teplo a plynoenergetika 
Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název 
Záměry dle 

zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z26 
(PZP Třanovice) hranice okresů Karviná - 
Karviná Doly (VTL), výstavba plynovodu DN 
500 pro oblast Karviná - Doly 

ZÚR MSK Těrlicko, Albrechtice, 
Horní Suchá 

Hradiště pod Babí 
horou, Albrechtice u 

Českého Těšína, Horní 
Suchá 

Nadmístní trvá trvá 

Z27 
Albrechtice - Český Těšín (Žukov) - obnova 
VTL plynovodu DN 500 s dílčími položkami 
mimo zastavěné území 

ZÚR MSK Albrechtice Albrechtice u Českého 
Těšína Nadmístní trvá trvá 
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Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název 
Záměry dle 

zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z28 

Havířov (Suchá) - Albrechtice - obnova VTL 
plynovodu DN 500 s přeložkami mimo 
zastavěné území, včetně jižní obchvatu 
Albrechtic 

ZÚR MSK Havířov, Horní Suchá, 
Albrechtice 

Prostřední Suchá, Horní 
Suchá, Albrechtice u 
Českého Těšína 

Nadmístní trvá trvá 

Z29 Plynovod RWE GasNet 
s.r.o. 

Albrechtice, Horní 
Suchá, Havířov, Horní 

Bludovice, Těrlicko 

Albrechtice u Českého 
Těšína, Horní Suchá, 

Prostřední Suchá, 
Havířov-město, 

Bludovice, Šumbark, 
Prostřední Bludovice, 

Dolní Těrlicko, Hradiště 
pod Babí horou 

Nadmístní trvá trvá - změna 
rozsahu 

Z30 Plynovod (záměry z ÚPD) ÚPD Albrechtice Albrechtice Albrechtice u Českého 
Těšína Místní trvá trvá 

Z103 Technologický objekt zásobování teplem 
(záměry z ÚPD) ÚP Albrechtice Albrechtice Albrechtice u Českého 

Těšína Místní trvá trvá 

 
 
 
Vodní hospodářství 
Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název 
Záměry dle 

zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z107 Přečerpávací stanice OV, čerpací stanice OV 
(záměry z ÚPD) 

ÚPD Albrechtice Albrechtice Albrechtice u Českého 
Těšína 

Místní trvá trvá 

Z36 Vodovody (záměry z ÚPD) ÚPD Albrechtice Albrechtice 
Albrechtice u Českého 

Těšína Místní trvá trvá 

Z41 Kanalizační síť (záměry z ÚPD) ÚPD Albrechtice Albrechtice Albrechtice u Českého 
Těšína Místní trvá trvá 
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Urbanistické záměry 
Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název 
Záměry dle 

zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z71 
Přestavba bývalé hospodářské budovy na 
bytový dům, ul. Obecní ÚPD Albrechtice 

Albrechtice u Českého 
Těšína Místní trvá trvá 

Z58 Zastavitelná plocha o celkové výměře 76,38 ha 
(z ÚPD Albrechtice) ÚPD Albrechtice Albrechtice u Českého 

Těšína Místní trvá trvá 

Z130 Ochranná pásma hřbitovů v obci Albrechtice podle zákona Albrechtice Albrechtice u Českého 
Těšína Místní trvá trvá 

Z155 Pozemkové úpravy Pozemkový úřad 
Opava Albrechtice Albrechtice u Českého 

Těšína Místní trvá 
ukončeno - 

vypuštěno ze 
sledování 

 
 

Požadavky na odstranění nebo omezení urbanistických, dopravních, technických, environmentální a hygienických závady 

Urbanistické závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

UZ1 Zastavitelné plochy na 
odvodněných pozemcích 

Zachování technických opatření 
na zemědělských půdách Albrechtice Albrechtice u 

Českého Těšína územní plán trvá trvá 

UZ2 
Pro navržené zastavitelné plochy 
je stanoveno pořadí změn v území 
- etapizace 

Obec nedosahuje na Evropské 
fondy. Omezení možnosti 
individuální výstavby na území 
obce. 

Albrechtice Albrechtice u 
Českého Těšína územní plán trvá 

trvá, 
potvrzeno 

nově od obce 

UZ3 Problém zatopení centra obce při 
zvláštní povodni 

Mimořádná povodeň pod 
vodním dílem Těrlicko 

Albrechtice Albrechtice u 
Českého Těšína 

územní plán trvá trvá 
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Dopravní závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 
Lokalizace Druh dokumentace, 

kde má být problém 
řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

DZ10 

Nesouhlas se záměrem stavby 
rychlostní komunikace jako 
dvouproudové (z původní 
čtyřproudové). 

Dochází k záboru 
zemědělského půdního fondu a 
zastavitelné plochy. 

Albrechtice Albrechtice u 
Českého Těšína ZÚR 

nový problém 
- Nutné řešit 

v nadmístním 
měřítku 

v rámci ZÚR 
MSK 

trvá - Nutné 
řešit 

v nadmístním 
měřítku 

v rámci ZÚR 
MSK 

DZ13 Křižovatky ulic Hlavní, Obecní a 
Školní 

Zřízení okružní křižovatky pro 
zpomalení provozu a zajištění 
větší bezpečnosti na území 
obce 

Albrechtice Albrechtice u 
Českého Těšína 

územní plán - nový problém 

DZ14 Křižovatky ulic Hlavní a Nádražní 

Zřízení okružní křižovatky pro 
zpomalení provozu a zajištění 
větší bezpečnosti na území 
obce 

Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína územní plán - nový problém 

DZ20 
Křižovatka Padlých hrdinů x 
Životická x Těrlická 

Vytvoření bezpečného 
přechodu chodců z důvodu 
umístění autobusové zastávky 

Havířov, 
Albrechtice 

Bludovice, 
Albrechtice u 

Českého Těšína 

ZÚR, ÚAP Kraje, 
územní plán - nový problém 

 

Environmentální závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 
Lokalizace Druh dokumentace, 

kde má být problém 
řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 
Dotčené obce Dotčené k.ú. 

EZ2 
Údolní niva řeky Stonávky je v 
bezprostřední blízkosti 
zastavěného území 

Rozšiřování zastavěných a 
zastavitelných území na úkor 
zemědělské půdy, volné krajiny. 
Zasahování do nejcennějších 
zbytků přírodního prostředí  

Albrechtice Albrechtice u 
Českého Těšína územní plán trvá dále 

nesledováno 

EZ11 Staré ekologické zátěže 

Negativní vliv zástavby na 
kvalitu zemědělské půdy, 
podzemní vody, v Těrlicku 
severní skládka chybně dle 
obce uvedena, nutno řešit s 
poskytovatelem údaje o území 

Albrechtice, 
Havířov, Horní 
Suchá, Těrlicko 

celé území obcí - trvá v řešení MŽP 
ČR - trvá 

EZ19 Protipovodňové opatření 

Na hranici s obcí Albrechtice 
prověřit vybudování 
protipovodňového opatření na 
vodním toku Sušanka 

Horní Suchá, 
Albrechtice 

Horní Suchá, 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
územní plán - nový problém 
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Ostatní závady zjištěné pořizovatelem z podkladové části B 

Kód Charakteristika Odůvodnění 
Lokalizace Druh dokumentace, 

kde má být problém 
řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

OZ3 Meliorační systémy - velkoplošné 
odvádění vody 

Státní pozemkový úřad, jako 
nástupnická organizace po 
ZVHS, neposkytla údaje v 
takovém rozsahu jako ZVHS. 
Proto bylo nutné část dat od 
ZVHS z roku 2008 použít pro 
aktualizaci 2016. 

celé ORP Havířov k.ú. ORP Havířov ÚAP - poskytovatel 
údajů - nový problém 

 

Požadavky na odstranění nebo omezení vzájemných střetů záměrů v území s limity využití území 

Kód Charakteristika Odůvodnění 
Lokalizace Druh dokumentace, 

kde má být problém 
řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

sZL32 Střet záměrů zastavitelné plochy a 
vedení VN 

ochranné pásmo vedení 
omezuje značnou část 
pozemku 

Albrechtice Albrechtice u 
Českého Těšína územní plán trvá trvá 

 

Požadavky na odstranění nebo omezení vzájemných střetů záměrů v území 

Kód Charakteristika Odůvodnění 
Lokalizace Druh dokumentace, 

kde má být problém 
řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

sZZ7 

Zastavitelná plocha určená pro 
rodinné domy ve střetu s 
potencionálním ochranným 
pásmem hřbitova 

Zákon č.256/2001Sb., o 
pohřebnictví, územní 
rozhodnutí na OP není vydáno 

Albrechtice Albrechtice u 
Českého Těšína územní plán trvá trvá 
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Požadavky na odstranění nebo omezení slabých stránek, hrozeb a rizik souvisejících s nevyvážeností územních podmínek URÚ 
– bez grafiky 

Kód Charakteristika Odůvodnění 
Lokalizace Druh dokumentace, 

kde má být problém 
řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

RHP1 
Rekultivace a revitalizace území 
poznamenaného těžbou a jeho 
následné využití 

Ukončena těžba uhlí Havířov, Horní 
Suchá, Albrechtice 

Prostřední Suchá, 
Dolní Suchá, Horní 
Suchá, Albrechtice 
u Českého Těšína 

ZÚR trvá 

Albrechtice - 
trvá, Horní 

Suchá - 
průběžně 

realizováno, 
Havířov - 

předběžně 
realizováno 

RHP2 
Přesná lokalizace poddolovaných a 
sesuvných území a nutnost určení 
jejich vhodného využití  

Vlivem důlní činnosti častá 
přítomnost sesuvných jevů. 

Havířov, Horní 
Suchá, Albrechtice 

Bludovice, Havířov-
město, Dolní 
Datyně, Dolní 

Suchá, Prostřední 
Suchá, Šumbark, 

Horní Suchá, 
Albrechtice u 

Českého Těšína 

studie trvá trvá 

VD1 
Znečišťování povrchových i 
podzemních vod u vodního toku 
Stonávka. 

Způsobeno nedostatečným 
odkanalizováním rodinných 
domů a objektů individuální 
rekreace do septiků a žump 

okrajové části obcí 
Albrechtice, 

Těrlicko 

Albrechtice u 
Českého Těšína, 

Dolní Těrlicko, 
Horní Těrlicko, 

Hradiště pod babí 
horou 

územní plán trvá trvá 

VD3 
Hladina záplavového území (Q100) 
zasahuje do zastavěného území 
obcí 

Potřeba navrhnout 
protipovodňová opatření 
a nerozšiřovat zastavitelné 
území do záplavového území 
Q100 

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá a Těrlicko 

Bludovice, Dolní 
Datyně, Havířov-

město, Dolní 
Suchá, Prostřední 
Suchá, Šumbark, 

Horní Suchá, 
Albrechtice u 

Českého Těšína, 
Horní Bludovice, 

Prostřední 
Bludovice, Horní 
Těrlicko, Hradiště 
pod Babí horou 

územní plán trvá trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 
Lokalizace Druh dokumentace, 

kde má být problém 
řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

HŽP1 Překračovány imisní limity 
stanovené pro ochranu zdraví lidí 

Koncentrace polétavého prachu 
a polycyklické aromatické 
uhlovodíky a přízemního ozónu 

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá a Těrlicko 

k.ú. ORP Havířov ÚAP Kraje trvá trvá 

OPK3 
Pokračující zábory volné krajiny a 
znehodnocení přírody rozšiřováním 
zástavby 

Suburbanizační devastace 
krajiny celé ORP Havířov celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

OPK4 

Fragmentace krajiny při budování 
nových dopravních komunikací 
nebo průmyslových ploch a střety s 
ÚSES 

Důsledek industriální krajiny 
Albrechtice, 

Havířov, Horní 
Suchá a Těrlicko 

Bludovice, Havířov-
město, Dolní 

Suchá, Prostřední 
Suchá, Šumbark, 

Horní Suchá, 
Albrechtice u 

Českého Těšína, 
Horní Těrlicko, 

Hradiště pod Babí 
horou 

ZÚR trvá 
celkově 
klesající 
tendence 

ZPFaPU
PFL1 

Minimalizovat zásahy do lesních 
porostů v rámci ÚPD a zábory 
zemědělské půdy 

Suburbanizační devastace 
krajiny celé ORP Havířov celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

ZPFaPU
PFL2 

Minimalizovat negativní dopady v 
souvislosti s plánovanou zástavbou 
a rozvojem rekreačních a dalších 
aktivit 

Využívat stávající plochy 
vyjmuté z ZPF a navracet po 
rekultivaci plochy zpět do ZPF 

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá 

k.ú.obcí územní plán trvá trvá 

ZPFaPU
PFL3 

Minimalizovat zábor pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Omezit rozdělování lesních 
ploch, které vede ke snižování 
jejich stability a schopnosti 
samoobnovy 

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá a Těrlicko 

celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

ZPFaPU
PFL4 Zalesňování pozemků 

Zemědělsky nevyužívaných, 
erozně ohrožených, s nízkou 
hodnotou pro ochranu přírody 

Albrechtice, Horní 
Bludovice a 

Těrlicko 
k.ú.obcí územní plán trvá trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 
Lokalizace Druh dokumentace, 

kde má být problém 
řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

TI1 Nedostatečné napojení obyvatel na 
kanalizaci 

Týká se pouze okrajových částí 
obcí nebo s nově vymezenými 
rozsáhlými zastavitelnými 
plochami 

Okrajové části obcí 
Horní Bludovice, 

Albrechtice, 
Těrlicko, Havířov 

Okrajové části obcí 
Horní Bludovice, 

Albrechtice, 
Těrlicko, Havířov 

územní plán, studie průběžně 
realizováno 

Albrechtice - 
trvá, Horní 
Bludovice - 

trvá, Těrlicko 
- průběžně 

realizováno, 
Havířov - 
průběžně 

realizováno 

B1 

Zasíťování pozemků (zavedení 
inženýrských sítí) pro novou 
výstavbu rodinných a bytových 
domů 

V souvislosti s novými 
územními plány je nutné zajistit 
realizaci zasíťování pozemků. 

celé ORP Havířov celé ORP Havířov studie, projektová 
příprava trvá trvá 

HP1 
Usilovat o vymezení nových ploch 
pro rozvoj podnikání nebo plochy 
zemědělské 

Podpora zvýšení 
zaměstnanosti. 

Albrechtice, Horní 
Bludovice, Těrlicko k.ú.obcí územní plán trvá trvá 

HP2 

Vysoká míra nezaměstnanosti, 
dlouhodobá míra nezaměstnanosti, 
pokles počtu obsazených 
pracovních míst, nízká míra 
podnikatelské aktivity 

Silná vazba na Ostravský 
region, důsledek ekonomických 
problémů regionu. 

celé ORP Havířov celé ORP Havířov nelze řešit nástroji 
územního plánování 

trvá trvá 

 

Úkoly stanovené z PÚR ČR, ZÚR MSK a Politiky architektury a stavební kultury ČR, ÚAP MSK 2015 – bez grafiky 

Problémy k řešení vyplývající z Aktualizace č.1 PÚR 2015 

Charakteristika 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový horizont 
2014 

Časový horizont 
2016 Dotčené obce 

Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových 
oblastech a rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné 
infrastruktury. Z tohoto důvodu v rozvojových oblastech a v rozvojových osách vytvářet 
podmínky pro umístění aktivit mezinárodního a republikového významu s požadavky na 
změny v území a tím přispívat k zachování charakteru území mimo rozvojové oblasti a 
rozvojové osy (OB2 , OS13) 

celé ORP Havířov územní plán - nový dokument 

Úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojové osy, musí být převzaty do 
územně plánovací dokumentace krajů a obcí (OB2 ,OS13) celé ORP Havířov územní plán - nový dokument 
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Charakteristika 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový horizont 
2014 

Časový horizont 
2016 Dotčené obce 

Příslušné kraje a obce zajistí územní ochranu vymezených koridorů a ploch v navazující 
územně plánovací dokumentaci upřesněním koridorů a ploch pro umístění záměru nebo 
územní rezervou (ŽD9, S6) 

Koridor Ostrava-Svinov, 
Havířov, Český Těšín a 

koridor Bohumín, Havířov, 
Třanovice, Mosty u 
Jablunkova, hranice 

ČR/SR 

územní plán - nový dokument 

Příslušné kraje a obce postupují při pořizování územně plánovací dokumentace v souladu 
s kritérii a podmínkami pro rozhodování o změnách v území (ŽD9,S6) 

Koridor Ostrava-Svinov, 
Havířov, Český Těšín a 

koridor Bohumín, Havířov, 
Třanovice, Mosty u 
Jablunkova, hranice 

ČR/SR 

územní plán - nový dokument 

Příslušné kraje a obce zajistí územní ochranu vymezených koridorů a ploch v navazující 
územně plánovací dokumentaci upřesněním koridorů a ploch pro umístění záměru nebo 
územní rezervou (E22). 

 Albrechtice územní plán - nový dokument 

 

Problémy k řešení vyplývající z ZÚR MSK 

Charakteristika 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový horizont 
2014 

Časový horizont 
2016 Dotčené obce 

Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nadmístního 
významu včetně územních rezerv a vymezení skladebných částí ÚSES při zohlednění 
územních vazeb a souvislostí s přilehlým územím sousedních krajů a Polska.  

celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

Vymezit plochu po umístění Krajského integrovaného centra využívání komunálních 
odpadů.  

celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

Vymezit plochu pro veřejné logistické centrum.  celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 
Nové rozvojové plochy vymezovat o přednostně v lokalitách dříve zastavěných nebo 
devastovaných území (brownfields) a v prolukách stávající zástavby. celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

Nové rozvojové plochy vymezovat o výhradně se zajištěním dopravního napojení na 
existující nebo plánovanou nadřazenou síť silniční, resp. železniční infrastruktury; mimo 
stanovená záplavová území (v záplavových územích pouze výjimečně a ve zvláště 
odůvodněných případech). 

celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel nezbytné 
plochy. celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

V rámci ÚP obcí vymezit v odpovídajícím rozsahu plochy veřejných prostranství a veřejné 
zeleně.  celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 
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Navržené úkoly z Politiky architektury a stavební kultury ČR pro veřejnou správu na úrovni obcí 

Charakteristika 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový horizont 
2014 

Časový horizont 
2016 Dotčené obce 

V jednotlivých sídlech, zejména pak ve městech, stanovit v územně plánovací 
dokumentaci dlouhodobě platnou urbanistickou koncepci vycházející mimo jiné z role sídla 
v sídelní struktuře, z respektování hodnot okolní krajiny, urbanistických hodnot a 
charakteru prostředí, pestrosti a rozmanitosti prostředí, ze sledování bezpečnosti a zdraví 
obyvatel a ekonomické prosperity. 

celé ORP Havířov územní plán - nový dokument 

Při podnětech a návrzích na změnu územního plánu posuzovat ovlivnění stanovené 
urbanistické koncepce. celé ORP Havířov územní plán - nový dokument 

Při návrhu územních plánů využít především rezervy v rámci zastavěného území (zejména 
přestavbové plochy) a omezit rozrůstání sídel do krajiny a zábory zemědělské půdy, 
obzvláště v nejvyšších třídách ochrany zemědělského půdního fondu. Toto opatření 
uplatňovat s přihlédnutím k lokálním specifikům a aplikovat ho jak pro využití obytné, tak i 
průmyslové a logistické. 

celé ORP Havířov územní plán - nový dokument 

V územně analytických podkladech analyzovat dostupnost zařízení veřejné infrastruktury 
pro plochy bydlení. Poznatky o nevyhovující dostupnosti aplikovat při formulaci problémů k 
řešení v příslušných územně plánovacích podkladech a dále zohlednit v územně plánovací 
dokumentaci. Zohlednit spolupráci sídel při využití zařízení občanského vybavení. 

celé ORP Havířov územní plány, 
ÚAP ORP 

- nový dokument 

V územně plánovací dokumentaci prosazovat polyfunkční využití městských center. 
Koordinovat rozvoj obslužných center nadmístního významu z úrovně kraje. 

celé ORP Havířov územní plán - nový dokument 

Identifikovat hodnoty, využití, funkčnost a dostupnost veřejných prostranství v územně 
analytických podkladech. celé ORP Havířov ÚAP ORP - nový dokument 

Závěry vyhodnocení veřejných prostranství v územně analytických podkladech promítat do 
zadání a návrhu územně plánovacích dokumentací. celé ORP Havířov územní plán - nový dokument 

Při tvorbě územních plánů, případně územních studií, strukturovat a hierarchizovat systém 
veřejných prostranství v sídlech. celé ORP Havířov územní plán - nový dokument 

Využívat územní studie pro prověření systémů veřejných prostranství, včetně systémů 
veřejné zeleně, a jejich konkrétního řešení. celé ORP Havířov územní studie - nový dokument 

Využívat regulační plány pro stabilizaci návrhu parcelace zastavitelných ploch s 
vymezením veřejných prostranství. celé ORP Havířov regulační plán - nový dokument 

Parcelaci zastavitelných ploch řešit na základě komplexního návrhu s vymezením 
veřejných prostranství, nepřipustit jejich využití po částech bez celkové koncepce řešení. 
Pro schválení komplexního návrhu se doporučuje využívat dohody o parcelaci. 

celé ORP Havířov územní plán, 
regulační plán 

- nový dokument 

Nástroji územního plánování zamezovat vzniku stavebních souborů, které znemožňují 
prostupnost území. celé ORP Havířov 

územní plán, 
regulační plán, 
územní studie 

- nový dokument 

Vypisovat architektonicko-urbanistické soutěže a soutěže o návrh na významná veřejná 
prostranství financovaná z veřejných rozpočtů. celé ORP Havířov 

činností úřadu 
územního 
plánování 

- nový dokument 
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Charakteristika 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový horizont 
2014 

Časový horizont 
2016 Dotčené obce 

V návrzích veřejných prostranství zajistit jejich komplexní řešení včetně dopravní a 
technické infrastruktury, problematiky veřejné zeleně a její návaznosti na krajinu a způsobu 
vsakování atmosférických srážek a odvodnění zpevněných ploch. 

celé ORP Havířov 
územní plán, 

regulační plán, 
územní studie 

- nový dokument 

Nástroji územního plánování prosazovat adekvátní využití a měřítko objektů obklopujících 
veřejná prostranství. Dbát na respektování genia loci lokality. celé ORP Havířov 

územní plán, 
regulační plán, 
územní studie 

- nový dokument 

Připravovat úpravy veřejných prostranství za účasti veřejnosti. celé ORP Havířov 
činností úřadu 

územního 
plánování 

- nový dokument 

Zlepšit péči o stávající veřejná prostranství a jejich kultivaci, využívat při tom i účast 
veřejnosti. celé ORP Havířov 

nelze řešit 
nástroji 

územního 
plánování 

- nový dokument 

V územních plánech stanovovat charakter a strukturu stávající i navrhované zástavby. celé ORP Havířov územní plán - nový dokument 
V územně analytických podkladech zpracovat analýzu urbanistického popřípadě i 
architektonického charakteru významných lokalit zastavěného území. celé ORP Havířov ÚAP ORP - nový dokument 

V územně analytických podkladech zpracovat analýzu kompozičních vztahů v zastavěném 
území i v krajině. celé ORP Havířov ÚAP ORP - nový dokument 

Zajistit, aby při výběrových řízeních na územně plánovací a projekční činnosti (včetně 
zahradně-krajinářských úprav) byla hlavním kritériem výběru kvalita. Cena za územně 
plánovací a projekční práce nesmí být jediným kritériem. 

celé ORP Havířov 
činností úřadu 

územního 
plánování 

- nový dokument 

Při přípravě významných budov financovaných z veřejných rozpočtů se doporučuje 
přednostně využívat architektonické soutěže a soutěže o návrh. celé ORP Havířov 

činností úřadu 
územního 
plánování 

- nový dokument 

Zapojovat veřejnost (dospělé i děti, zejména školy) do projektů ovlivňujících veřejný 
prostor. celé ORP Havířov 

činností úřadu 
územního 
plánování 

- nový dokument 

 

Úkoly stanovené z ÚAP MSK 2015 

Charakteristika 
Lokalizace Druh dokumentace, kde 

má být problém řešen 
Časový horizont 

2014 
Časový horizont 

2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

Střet záměru přeložky silnice v Havířově se zájmy ochrany přírody (EVL 
Natura) a se stávající zástavbou -  (P-D11) celé ORP Havířov nespecifikováno - nový dokument 
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HAVÍŘOV 
 

Vysvětlivky: 

1 – Horninové prostředí a geologie 

2 – Vodní režim 

3 – Hygiena životního prostředí 

4 – Ochrana přírody a krajiny 

5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

6 – Technická infrastruktura 

7 – Veřejná dopravní infrastruktura 

8 – Socio-demografické podmínky 

9 – Bydlení 

10 – Rekreace 

11 – Hospodářské podmínky 

12 – Zájmy ochrany a bezpečnosti území. 

 

 

 

 

SWOT analýza 

Reliéf, horninové 
prostředí a geologie 

Silné stránky 

Nízký výskyt sesuvných území. 
Nízké zatížení území radonem. 
Existence významných zásob černého uhlí a zemního plynu 
nadmístního významu. 
Existence zásob cihlářské suroviny místního významu. 

Slabé stránky 

Lokální výskyt sesuvných území zasahujících do zastavěného 
území v katastrálním území Dolní Datyně. 
Výrazné narušení hydrogeologického režimu v důsledku důlní 
činnosti. 
Vysoký výskyt poddolovaných území a lokalit se zátěží po těžbě a 
zpracování nerostných surovin vytvářející omezení pro rozvoj 
území. 
Závislost na dovozu stavebních surovin ze vzdálených oblastí. 
Obtížně řešitelné střety potenciálních ložisek nerostných surovin a 
pásem ochrany přírody a krajiny. 

Příležitosti 

Revitalizace/asanace území narušených těžbou s využitím 
dotačních programů a jejich následné polyfunkční využití. 
Využití ložisek nerostných surovin pro rozvoj regionu a snížení 
závislosti na surovinách ze vzdálených oblastí. 
Využití ložisek plynu vázaného na sloje černého uhlí. 
Koncepční řešení začlenění ploch rekultivovaných po těžbě. 
Komplexní revitalizace území dotčeného těžbou černého uhlí. 

Hrozby 
Výstavba v geologicky nevhodných prostředích. 
Negativní dopady důlní činnosti na stávající stavby. 
Výstup volných důlních plynů s obsahem metanu. 

Vodní režim 

Silné stránky 

Poměrně dobré zabezpečení proti povodním. 
Přirozený charakter vodního toku Lučina, vyhlášení přírodní 
památky Meandry Lučiny v části protékající obcí Havířov. 
Většina území je napojena na vodovodní síť vodohospodářské 
soustavy se zajištěnou kvalitou pitné vody. 

Slabé stránky 

Nízká retenční schopnost v území se soustředěnou zástavbou. 
Vodní útvary povrchové i podzemní vody v celém území jsou 
označeny za rizikové z hlediska nebezpečí znečištění. 
Úsek významného povodňového rizika v oblasti od ústí toku 
Sušanka po Horní Suchou (kilometráž 0,0 – 9,3). 
Zatápění problematických oblastí vlivem větších či přívalových 
dešťů. 

Příležitosti 

Realizace hydrotechnických staveb a přírodě blízkých opatření 
určených k zvyšování retence vod v krajině a ke snižování 
povodňových škod. 
Snížení znečištění povrchových a podpovrchových vod 
vznikajícího vypouštěním nebezpečných látek a nevhodným 
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hospodařením na zemědělských plochách. 
Provádění rekonstrukce technických opatření na zemědělských 
půdách v rámci komplexních pozemkových úprav. 

Hrozby 

Zhoršování kvality podzemních vod vypouštěním koncentrovaných 
důlních vod.  
Postupné dlouhodobé snižování zásob podzemních vod. 
Klesající retenční schopnost území v důsledku vodní eroze, 
zhoršování odtokových poměrů. 
Nepřijetí preventivních protipovodňových opatření, neřešení 
opatření zejména v nedostatečně chráněných územích. 
Ohrožení významnějších vodních zdrojů s mělce podpovrchovou 
vodou v dlouhých obdobích sucha. 

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky 

Znečištění ovzduší je monitorováno automatickou stanicí v obci 
Havířov. 
Probíhající rekultivační a sanační práce na starých ekologických 
zátěžích. 
Zaveden systém separovaného sběru pro základní druhy odpadu. 
Plynofikace přispívá ke snížení znečištění ovzduší v topné 
sezóně. 
Na místě hald (odvalů apod.) probíhá rekultivace. 
Výskyt vzácných druhů rostlin a živočichů ve starých důlních 
prostorách (haldy, odvaly, výsypky). 

Slabé stránky 

Zvýšená hlučnost a imisní zatížení významnými komunikacemi. 
Výskyt ploch, u kterých je v budoucnu nutná revitalizace. 
Velký výskyt lokalit evidovaných jako stará ekologická zátěž. 
Překročení všech sledovaných znečišťujících látek imisních limitů 
pro ochranu zdraví lidí. 

Příležitosti 

Sanace starých ekologických zatížení – možnost využití 
prostředků Evropské unie. 
Využiti normativních nástrojů k snižování emisi ze zdrojů 
znečištění. 
Vybudování obchvatů silnice I/11 za účelem snížení emisní 
a hlukové zátěže obcí. 
Stanovení zón s omezenou dopravou v případě smogových 
situací. 
Čerpání prostředků na projekty zaměřené na odpadové 
hospodářství z Operačního programu ŽP. 

Hrozby 

Zvyšování intenzity dopravy může vést ke zvýšení emisí a 
imisních koncentrací látek znečišťujících ovzduší včetně zvýšení 
hlukové zátěže v blízkosti dopravních komunikací. 
Omezené využití území a rizika spojená s existencí starých 
ekologických zátěží v důsledku jejich neřešení nebo zastavení 
revitalizačních prací. 
Nárůst emisí z plošných zdrojů spalováním tuhých paliv 
v důsledku zvyšování cen plynu a elektrické energie. 
Dálkový přesun emisí z velkých bodových zdrojů z Ostravska, 
Třinecka a Polska. 
Neochota občanů spolupracovat na separaci odpadů – zvýšení 
množství netříděného komunálního odpadu, černých skládek. 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Silné stránky 

Výskyt přírodní památky Meandry Lučiny a Evropsky významné 
lokality Mokřad u rondelu. 
Vymezeny prvky ÚSES včetně upřesněných tras regionálního 
ÚSES, většina prvků ÚSES je vymezena ve stávajících lesních 
porostech. 
Dobrá druhová skladba většiny porostů. 
V krajině se nachází velké množství rozptýlené zeleně (menší 
enklávy lesů, zeleň podél toků, aleje apod.), které doplňují ÚSES a 
podporují stabilitu krajiny. 

Slabé stránky 

Krajina, zejména v severní části řešeného území, je negativně 
ovlivněna těžbou nerostných surovin. 
Výskyt střetů mezi prvky ÚSES a komunikacemi a vedením 
energetických sítí. 
Vysoká míra urbanizace v katastrálních územích Havířov-město, 
Bludovice a Šumbark. 
Nízká ekologická stabilita území, menší podíl ekologicky stabilních 
ploch. 
Rozšiřování zastavěných a zastavitelných území na úkor 
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zemědělské půdy, volné krajiny. Zasahování do nejcennějších 
zbytků přírodního prostředí – k.ú. Dolní Datyně. 

Příležitosti 

Využití územního plánování k eliminaci/minimalizaci střetů v 
důsledku ekonomického a sociálního rozvoje území. 
Výchova a osvěta obyvatel ke zvýšení jejich účasti na ochraně 
přírody a krajiny. Zvýšení zájmu obyvatelstva na ochraně 
přírodních hodnot území, na rozumném využívání kvalitních částí 
krajiny pro krátkodobou rekreaci. 
Zlepšování péče o zvláště chráněná území včetně zlepšení 
systému monitorování území. 
Rekonstrukce a vznik nových ploch veřejné zeleně. 
Aktualizace jednotlivých částí ÚSES a realizace nefunkčních částí 
ÚSES s cílem zlepšení jeho fungování. Realizace navržených 
prvků ÚSES, případně pozemkových úprav – zvýšení ekologické 
stability krajiny. 
Posílení ekologické stability a biologické diverzity vhodnou 
rekultivací ploch zasažených těžbou nerostných surovin. 
Využití finančních prostředků z evropských fondů Operačního 
programu životní prostředí. 
Zachování ploch, které jsou svým specifickým krajinným 
charakterem (např. staré hlady a odkaliště) relativně unikátními 
biotopy a představují tak lokality s výskytem vzácných druhů 
rostlin a živočichů. 
Ochrana a doplnění struktury nelesní zeleně o přírodně hodnotné 
prvky, vzniklé z cílené rekultivace nebo přirozené sukcese na 
antropicky přeměněných plochách. 

Hrozby 

Povolování výstavby ve volné krajině (mimo zastavěná území 
obcí), degradace krajinného rázu výstavbou nevhodných staveb. 
Růst intenzity automobilové dopravy na páteřních komunikacích. 
Nedostatek finančních prostředků na zajištění odpovídající 
ochrany životního prostředí a krajiny. 
Fragmentace krajiny při budování nových dopravních komunikací 
nebo vymezování zastavitelných ploch a střety s ÚSES. 
Rostoucí tlak na výstavbu v přírodně cenných územích či v jejich 
těsné blízkosti (k.ú. Dolní Datyně, Havířov – město). 
V lesních porostech nerespektování výchovy lesa ke druhovému 
složení odpovídajícímu lesnímu typu, holosečné hospodaření v 
plochách s vymezenými prvky ÚSES. 

Zemědělský půdní 
fond a pozemky 

určené k plnění funkcí 
lesa 

Silné stránky 

Výskyt bonitně hodnotných půd zařazených do I. a II. třídy 
ochrany. 
Rekreační využívání lesních části na území města Havířova. 
Oblast vhodná pro rostlinnou i živočišnou výrobu (k.ú. Dolní 
Datyně a jižní části Bludovic a Havířova-města). 
Vysoké investice do půdy za účelem zvýšení úrodnosti (z 80. a 90. 
let 20. století) – jižní část města. 

Slabé stránky 

Upuštění od zemědělského hospodářství z důvodu nezájmu 
zemědělských podniků a soukromých zemědělců. 
V některých oblastech dochází k degradaci zemědělské půdy 
zarůstáním stromy a šířením plevele. 
Lesní plochy mají malou rozlohu a její fragmentace vede ke 
snížení jejich stability a schopnosti samoobnovy. 
Postupné snižování zemědělské půdy ve sledovaném období 
2010 až 2015. 

Příležitosti 

Rekultivace ploch zasažených těžbou a jejich zalesnění nebo 
zemědělské využití. 
Rozvoj ekologických forem hospodaření na půdě. 
Zlepšování skladby lesních porostů při obnově/zakládání nových 
porostů. Preference původních a stanovišti odpovídajících dřevin. 
Rekonstrukce stávajících technických opatření na zemědělských 
půdách v rámci komplexních pozemkových úprav. 
Využití stávajících lesů pro každodenní příměstskou rekreaci. 
Ozelenění a zalesnění nevyužitých ploch na okrajích města 
Havířova pro každodenní rekreaci, budování interakčních prvků 
v krajině (aleje a pásy zeleně podél cest a vodotečí). 

Hrozby 
Zábory – trvalé odnětí ZPF v rámci modernizace dopravní 
infrastruktury, vysoký urbanizační tlak na rozvoj území na úkor 
zemědělské půdy. 
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Zábory lesní půdy a její fragmentace v důsledku liniových staveb, 
riziko poškození lesních ploch větrem z důvodu jejich 
roztříštěnosti, náchylnost ke kalamitním stavům. 
Znehodnocování půdy vodní a větrnou erozí. 
Tlak na zábor nejkvalitnějších půd II.třídy ochrany pro výstavbu. 
Absence údržby melioračních soustav s rizikem následného 
zamokření a snížení úrodnosti půdy, poškození melioračních 
soustav výstavbou. 

Technická 
infrastruktura 

Silné stránky 

Jeden z nejlépe vybavených regionů vodovodem v ČR. 
Vysoká kvalita pitné vody a absence problémů se zásobováním. 
Dobrá úroveň likvidace komunálních odpadních vod způsobena 
vysokým podílem (zejména v centrálních částech) napojení 
domácností v jednotlivých obcích na kanalizaci. 
Napojení na ČOV, které mají dostatečnou kapacitu. 
Plošná plynofikace. 
Dostatečné zásobování dodávkami tepla centrální tepelnou 
soustavou či plynovými kotelnami.. 
Hustá síť distribučních stanic a vedení VN. 
Rozšiřování kanalizační sítě v Havířově. 

Slabé stránky 

Občasné poklesy tlaku ve vodovodním řádu. 
Chybějící odkanalizování v některých okrajových částech 
Havířova. 
Absence velkého zdroje elektrické energie na území správního 
obvodu. 

Příležitosti 

Vymezeny plochy a koridory pro záměry v oblasti plynoenergetiky 
a elektroenergetiky nadmístního významu v rámci ZÚR 
Moravskoslezského kraje. 
Modernizace a rekonstrukce stávající kanalizační sítě a zvyšování 
napojení domácností na veřejnou kanalizaci s napojením na ČOV. 
Napojení okrajových částí obcí na kanalizaci. 
Možnost čerpání finančních prostředků z evropských fondů na 
budování technické infrastruktury. 
Využívání alternativních zdrojů energií a lepší informovanost 
obyvatel o těchto možnostech. 
Snaha o výstavbu nové kanalizační sítě pro nově vymezené 
zastavitelné plochy v okrajových městských částech města 
Havířova. 
Pro rozvoj, doplnění a zkvalitnění systémů dopravní a technické 
infrastruktury přednostně využívat koridory stávajících sítí, plochy 
brownfields a revitalizované plochy po těžbě.  
Využití tepelné energie z plánované spalovny komunálního 
odpadu. 

Hrozby 

Zhoršení kvality vodních toků a dalších složek životního prostředí 
vypouštěním naředěných splaškových odpadních vod do 
recipientu z okrajových dosud nenapojených částí obcí. 
Návrat ke spalování tuhých paliv v důsledku zdražování cen 
energií a s tím spojené zhoršený stav životního prostředí. 
V důsledku poddolovaného území hrozba havárie infrastruktury 
technických sítí (vodovody, plynovody, kanalizace) – severní část 
Havířova. 
Snížení stability el. sítě z důvodu rozvoje výroby energie 
z obnovitelných zdrojů. 

Dopravní 
infrastruktura 

Silné stránky 

Poloha na silnici I. třídy (I/11), umožňující kapacitní silniční spojení 
s Ostravou. 
Poloha na významné celostátní železniční trati (trať č. 321). 
Trasa regionální cyklotrasy, hustá síť cyklostezek. 

Slabé stránky 

Vedení zatížené silnice I/11 zastavěným územím spojené 
s nadměrným imisním a hlukovým zatížením. 
Složité technické podmínky v poddolovaných oblastech pro 
realizaci nových tras dopravní infrastruktury. 
Špatný technický stav některých silnic III. třídy a místních 
komunikací. 
Nebezpečné dopravní úseky pro chodce na území města 
Havířova (k.ú.Bludovice, Dolní Suchá) 
S nárůstem počtu automobilů stoupá zatížení komunikací 
dopravou. Vznikají nebezpečné, nepřehledné situace (doprava, 
cyklisté, chodci).  
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Nedostatečné využití možnosti kombinované přepravy nákladů 
(silnice – železnice – vlečky). 

Příležitosti 

Realizace plánovaných silničních obchvatů. 
Realizace uvažovaného rychlostního tahu I/11. 
Postupné oddělení motorové a cyklistické dopravy. 
Možnosti využívání fondů Evropské unie. 
Realizace systému cyklostezek v širších vztazích v území s 
návazností na rekreační oblasti a sousední obce. 
Využití koridorů stávajících sítí, ploch brownfields a 
revitalizovaných ploch pro doplnění a zkvalitnění systémů 
dopravní infrastruktury. 
Rozvoj letiště Ostrava-Mošnov včetně navazující průmyslové zóny 
a posílení jejich vazeb na silniční a železniční síť republikového a 
mezinárodního významu a na Ostravu a ostatní sídelní centra 
MSK 

Hrozby 

Odkládání realizace záměrů rozvoje a obnovy dopravní 
infrastruktury z důvodu nedostatku finančních prostředků. 
Zábor půdy pro realizaci plánovaných záměrů dopravní 
infrastruktury. 
Nárůst tranzitní nákladní dopravy na hlavních trasách ve směru na 
Slovensko a Polsko. 
Zvyšování koncentrace individuální dopravy ve větších sídlech. 
Rozmáhající se suburbanizace s negativními důsledky na 
dopravní situaci. 
Omezování počtu spojů ve veřejné autobusové a železniční 
dopravě v důsledku snižování dotací a zvyšování cen jízdného. 
Nedostatek financí na údržbu silnic. 

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky 

Široká nabídka i pokrytí zdravotnických služeb a sociální péče a 
dobře dostupná komplexní zdravotnická péče v nemocnici 
v Havířově. 
Dostatečná nabídka a kapacita mateřských školek a základních 
škol. 
Existence Vysoké školy sociálně správní. 
Vysoká odborná znalost pracovníků sociálních služeb města 
Havířova při přípravě projektů ze sociální oblasti financovaných ze 
strukturálních fondů, které se projevilo vysokým počtem získaných 
finančních prostředků. 

Slabé stránky 

Výrazný pokles obyvatel statutárního města Havířov způsobený 
především migrací obyvatel do okolních obcí a blízkých SO ORP. 
Záporný přirozený přírůstek. 
Druhá nejstarší věková struktura v kraji. 
Sociální segmentace obyvatelstva. 
Migrace sociálně nepřizpůsobivých občanů z jiných regionů. 
Nedostatečná občanská vybavenost v území s rychle se rozvíjející 
rodinnou zástavbou. 

Příležitosti 

Míigrační potenciál ze Slovenska a Polska, zlepšování migračního 
pohybu obyvatelstva. 
Rozvoj sociálních a ubytovacích služeb pro seniory, rozvoj terénní 
péče. 
Zkvalitnění informovanosti o středoškolských oborech ve snaze 
zvýšit vzdělanostní úroveň obyvatelstva. 
Regenerace sídel s cílem posílení jejich městských funkcí a 
atraktivity pro kvalitní bydlení mladých lidí. 

Hrozby 

Odliv mladých lidí z regionu. 
Zrychlující se trend demografického stárnutí. 
Hrozba nedostatečné kapacity zařízení sociálních 
a zdravotnických služeb při očekávaném zvýšení podílu 
postproduktivní složky ve věkové struktuře obyvatelstva. 
Snižování městského rozpočtu. 
Pokles koupěschopnosti obyvatelstva, který bude mít negativní 
dopad na možnost poskytování služeb. 

Bydlení 

Silné stránky 
Velký podíl bytů vlastněných městem. 
Zvýšení podílu bytového fondu v osobním vlastnictví. 
Výrazný nárůst bytů ve vlastním domě. 

Slabé stránky 
Relativně starý bytový fond. 
Vysoké ceny nájmů bytů vlastněných firmou RPG a snižování 
jejich obsazenosti. 
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Zdevastovaný bytový fond v oblastech s výskytem 
nepřizpůsobivých občanů. 
Vysoká cena nových bytů a jejich obtížná dostupnost pro mladé 
rodiny. 
Stoupající tendence výstavby rodinných domů (z hlediska záborů 
zemědělské půdy) a urbanisticky nevhodného rozpínání města. 
Chybějící občanská infrastruktura v nových obytných souborech 
rodinných domů. 

Příležitosti 

Výstavba a revitalizace bytového fondu z prostředků Evropské 
unie. 
Zvýšení atraktivity bydlení zajištěním technické, dopravní a 
sociální infrastruktury. 
Zvýšený zájem o individuální bydlení z důvodu rozšíření těžby uhlí 
v Karviné. 

Hrozby 

Stárnutí bytového fondu a zhoršení stavu objektů, především 
v méně atraktivních oblastech. 
Prodej veškerého bytového fondu vlastněného obcemi. 
Deregulace cen nájmů povede ke zvýšení problémů s úhradou 
nájmů a to především u neúplných rodin, domácností jednotlivců a 
sociálně slabších obyvatel. 
Stagnace revitalizace a výstavby bytových domů. 
Pokračující stagnace výstavby bytového fondu a pokles trvale 
bydlících obyvatel.  
Tlaky na zástavbu všech volných ploch, suburbanizace bez řešení 
širších vazeb a občanského vybavení. 

Rekreace 

Silné stránky 

Havířovské slavnosti, Havířov v květech – akce regionálního 
významu. 
Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady spolupracující při 
rozvoji cestovního ruchu. 
Získání investic do rozvoje turistického ruchu ve správním obvodu. 

Slabé stránky 

Málo turistických atraktivit. 
Nízký počet návštěvníků v porovnání s krajským průměrem. 
Malý počet a nízká kvalita ubytovacích zařízení. 
Absence významné kulturní památky. 

Příležitosti 

Konání festivalů, výstav a jiných kulturních a společenských akcí 
s regionálním významem. 
Blízkost CHKO Beskydy. 
Spolupráce s okolními SO ORP v oblasti rozvoje cestovního 
ruchu. 
Rozvoj podnikání v oblasti cestovního ruchu. 
Potenciál k dalšímu rozšíření pěší turistiky a cykloturistiky. 
Revitalizace a rekultivace průmyslově postižených ploch 
s rekreačním využitím pro místní občany. 
Prezentace regionu na veletrzích cestovního ruchu a dalších 
podobných akcích, vydávání cílených propagačních materiálů. 

Hrozby 

Image průmyslového a sociálně slabého regionu. 
Chátrání současného stavu ubytovacích zařízení. 
Možné další negativní environmentální dopady v souvislosti 
s rozvojem individuální rekreace. 
Preferování domácích návštěvníků zahraničních destinací před 
domácími. 
Nedostatek propagace území ve využití v cestovním ruchu. 

Hospodářské 
podmínky 

Silné stránky 
Vysoká daňová výtěžnost na obyvatele v kraji. 
Rozvinutý sektor služeb, především v oblasti sociální. 
Postupný rozvoj průmyslové zóny Důl Dukla v Havířově. 

Slabé stránky 

Absence velkých a středních průmyslových podniků, výrobních 
areálů, podnikatelských aktivit. 
Nízká míra zaměstnanosti a vysoká míra nezaměstnanosti 
obyvatel v porovnání s ostatními SO ORP v kraji. 
Vysoký počet dlouhodobě nezaměstnaných nad 12 měsíců 
vyvolávající vážné sociální problémy.  
Počet uchazečů na jedno pracovní místo je i přes výrazný pokles 
za poslední 2 roky pořád nadprůměrně vysoký. 

Příležitosti 
Poloha města Havířov v rámci kraje (možnost využití potenciálu 
přeshraniční spolupráce s Polskem). 
Velký počet potencionálních klientů se zvyšující se potřebou 
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v oblasti služeb. 
Kvalitní a hustá síť dopravní infrastruktury, která může pozitivně 
ovlivnit rozvoj podnikatelského prostředí v rámci města Havířov. 
Možnost rozvoje podnikatelských aktivit občanů, především 
v oblasti inovačních technologií. 
Regenerace brownfieldů a rozvoj průmyslových zón. 

Hrozby 

Dlouhodobě stagnující míra nezaměstnanosti a dlouhodobé 
nezaměstnanosti spolu klesající mírou zaměstnanosti. 
Útlum a restrukturalizace velkého průmyslu (OKD) nebo odchod 
některého z velkých zaměstnavatelů v regionu. 
Odliv „mozků“ a mladých vzdělaných lidí do jiných regionů ČR. 
Nedostatek pracovních příležitostí ohrožuje ekonomickou 
stabilizace obyvatelstva. 

Zájmy ochrany a 
bezpečnosti území 

Silné stránky 
Hasičská stanice HZS ČR – Havířov. 
Velký počet objektů civilní ochrany. 

Slabé stránky 
Nedostatečná kapacita sil Policie ČR 
Vysoký index kriminality. 

Příležitosti - 

Hrozby Zvýšení kriminality ve vyloučených lokalitách. 

 

Odůvodnění: 

Jako slabá stránka se v obci Havířov jeví hygiena životního prostředí. Příčinou je zvýšená 
hlučnost a imisní zatížení z komunikace I. třídy, která vede centrem města. Spíše záporný 
charakter má stav vodní režim, bydlení a hospodářské podmínky. V Havířově je oproti 
republikovému průměru nízký podíl lesů (11 %). Silnou stránkou města Havířov je ochrana 
přírody a krajiny, dopravní a technická infrastruktura a zájmy ochrany a bezpečnosti území. 
Ačkoliv na migraci mají výrazný vliv i suburbanizační trendy v rámci ORP, většina obyvatel 
se stěhuje mimo správní obvod, což může být způsobeno nedostatkem pracovních míst a 
vysokou cenou nájemních bytů, především od společnosti RPG. 

Od poslední aktualizace ÚAP 2014 nedošlo v území z hlediska udržitelného rozvoje 
vzhledem k vyváženosti sociálního, ekonomického a environmentálního působení k žádným 
zásadním změnám, které by výrazně ovlivnily vyhodnocení vyváženosti jednotlivých témat 
v této aktualizaci. 
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Záměry na provedení změn v území: 

Dopravní záměry – silniční 
Označení 
záměru ve 

výkresu 
Název 

Záměry dle 
zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z1 

Havířov, okružní křižovatka - III/47210, 
přestavba stávající II/475 + nová stavba, 
čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy - 
prodloužení koridoru záměru západním 
směrem v Havířově přes "okružní křižovatku" 
až do Šenova (včetně stanovení šířky 
koridoru pro úpravu křižovatky I/11 se silnici 
II/479) 

ZÚR Havířov 
Dolní Suchá, Prostřední 

Suchá, Šumbark, Havířov-
město 

Nadmístní přetrvávající trvá 

Z2 

III/47210 - II/474 (Životice), nová stavba, 
čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy - 
návrh dvoupruh (územní rezerva - rozšíření 
na čtyřpruh viz D512) 

ZÚR Havířov, Horní 
Suchá 

Prostřední Suchá, 
Bludovice, Horní Suchá Nadmístní přetrvávající trvá 

Z3 Životice - Český Těšín, přeložka, 
dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy ZÚR Havířov, Horní 

Suchá, Albrechtice 

Prostřední Suchá, 
Bludovice, Horní Suchá, 
Albrechtice u Českého 

Těšína 

Nadmístní přetrvávající trvá 

Z5 
Havířov prodloužená Dlouhá, dvoupruhová 
směrově nedělená silnice II. třídy ZÚR Havířov Bludovice Nadmístní trvá trvá 

Z6 

R67/kapacitní silnice I. třídy úsek I/59 
(Petřvald) -I/11 (Prostřední Suchá) nová 
stavba, čtyřpruhová směrově dělená silnice I. 
třídy 

ZÚR Havířov Dolní Suchá, Prostřední 
Suchá Nadmístní přetrvávající trvá 

Z7 
I/11 úsek III/47210-II474 (Životice), dokončení 
přeložky čtyřpruhové směrové dělené silnice 
I. třídy po r.2015 

ZÚR Havířov, Horní 
Suchá 

Dolní Suchá, Prostřední 
Suchá, Bludovice, Horní 

Suchá 
Nadmístní trvá trvá 

Z8 
R67/kapacitní silnice I. třídy úsek II/474 
(Životice) - Těrlicko, nová stavba, čtyřpruhová 
směrově dělená silnice I. třídy 

ZÚR Těrlicko, Havířov 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou, Bludovice 

Nadmístní trvá trvá 

Z10 Záměry na úpravy a přeložky místních a 
účelových komunikací (z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov 

Bludovice, Dolní Datyně, 
Dolní Suchá, Prostřední 
Suchá, Havířov-město, 

Šumbark 

Místní nový trvá 
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Označení 
záměru ve 

výkresu 
Název 

Záměry dle 
zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z11 Přeložka silnice I/11 dle ŘSD ve variantním 
řešení - upřesnění trasy D521 studie ŘSD Havířov, Horní 

Suchá, Těrlicko 

Havířov-město, Bludovice, 
Dolní Suchá, Prostřední 

Suchá, Horní Suchá, 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou 

Nadmístní trvá trvá 

Z79 Dopravní infrastruktura silniční - plocha 
přestavby DS ÚPD Havířov Havířov 

Šumbark, Havířov-město, 
Dolní Suchá, Prostřední 

Suchá 
Místní nový trvá 

Z88 Dopravní infrastruktura silniční - plocha 
přestavby DS ÚPD Havířov Havířov Bludovice Místní nový trvá 

Z138 Záměr silnice I/68 Ostrava, Vrbice - Havířov studie ŘSD Havířov Dolní Suchá, Prostřední 
Suchá Nadmístní trvá trvá 

Z140 Cyklostezky (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov 

Bludovice, Dolní Datyně, 
Dolní Suchá, Havířov-

město, Prostřední Suchá, 
Šumbark 

Místní nový trvá 

Z145 Cyklostezky MMH OKS Havířov Bludovice, Havířov-město, 
Šumbark Místní trvá trvá 

Z148 Silnice I. třídy (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov 
Havířov-město, Dolní 

Suchá, Prostřední Suchá, 
Bludovice 

Nadmístní nový trvá 

Z152 Silnice II. třídy (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov Bludovice, Dolní Suchá, 
Prostřední Suchá 

Nadmístní nový trvá 

Z157 Koridor silnice II. třídy SSMSK Havířov, Horní 
Suchá, Albrechtice 

Šumbark, Havířov-město, 
Dolní Suchá, Horní 

Suchá, Albrechtice u 
Českého Těšína 

Nadmístní nový přehodnoceno 
- ukončeno 

Z158 Koridor silnice III. třídy SSMSK 
Havířov, Horní 
Suchá, Horní 

Bludovice 

Havířov-město, Prostřední 
Suchá, Horní Suchá, 
Bludovice, Prostřední 

Bludovice, Horní 
Bludovice 

Nadmístní nový přehodnoceno 
- ukončeno 

Z173 Koridor silnice II. třídy SSMSK 
Havířov, Horní 

Suchá, Albrechtice 

Prostřední Suchá, Horní 
Suchá, Albrechtice u 
Českého Těšína 

Nadmístní - nový 
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Označení 
záměru ve 

výkresu 
Název 

Záměry dle 
zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z174 Koridor silnice III. třídy SSMSK 
Havířov, Horní 
Suchá, Horní 

Bludovice 

Šumbark, Havířov-město, 
Dolní Suchá, Dolní 

Datyně, Prostřední Suchá, 
Bludovice, Horní Suchá, 

Prostřední Bludovice, 
Horní Bludovice 

Nadmístní - nový 

Z178 Silnice III.třídy (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov 

Bludovice, Havířov-město, 
Dolní Datyně, Dolní 

Suchá, Prostřední Suchá, 
Šumbark 

Místní nový trvá 

 
 
Dopravní záměry – železniční 

Označení 
záměru ve 

výkresu 
Název 

Záměry dle 
zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z15 Modernizace trati č. 321 v úseku Ostrava 
(Svinov) Havířov - Český Těšín ÚAP Havířov, Horní 

Suchá, Albrechtice 

Havířov-město, Prostřední 
Suchá, Horní Suchá, 

Albrechtice u Českého 
Těšína 

Nadmístní nový ukončeno 

- Záměr vedení lehké kolejové dopravy - 
vlakotramvaje obec Havířov - Místní trvá trvá 

Z68 Optimalizace tratě Polanka nad 
Odrou/Ostrava-Havířov-Český Těšín 

Koncepce 
rozvoje 

dopravní 
infrastruktury 

MSK 

Havířov, Horní 
Suchá, Albrechtice - Nadmístní nový částečně 

realizován 

Z69 Výstavba zastávky Havířov nemocnice 

Koncepce 
rozvoje 

dopravní 
infrastruktury 

MSK 

Havířov - Místní nový trvá 

Z70 Dopravní terminál 

Koncepce 
rozvoje 

dopravní 
infrastruktury 

MSK 

Havířov - Místní nový záměr zrušen 
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Energetika 
Označení 
záměru ve 

výkresu 
Název 

Záměry dle 
zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z18 Nošovice - Albrechtice (VVN) - zvýšení 
přenosové kapacity vedení 400 kV VVN 460 ZÚR MSK 

Těrlicko, Horní 
Bludovice, 

Albrechtice, Havířov, 
Horní Suchá 

Dolní Těrlicko, Horní 
Těrlicko, Prostřední 

Bludovice, Horní 
Bludovice, Albrechtice u 

Českého Těšína, 
Bludovice, Horní Suchá 

Nadmístní trvá trvá 

Z22 Energetika (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov 

Bludovice, Dolní Datyně, 
Dolní Suchá, Havířov-

město, Prostřední Suchá, 
Šumbark 

Místní nový trvá 

Z94 Rozšíření sítě VN a NN ČEZ Distribuce 
a.s. 

ORP Havířov 

Albrechtice u Č.T., 
Bludovice, Šumbark, 

Horní Bludovice, 
Prostřední Bludovice, 
Horní Těrlicko, Dolní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou 

Místní trvá trvá -  změna 
rozsahu 

Z96 Návrh 22 trafostanic (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov 

Bludovice, Dolní Datyně, 
Dolní Suchá, Havířov-

město, Prostřední Suchá, 
Šumbark 

Místní nový trvá 

Z100 Elektrické stanice - DTS ČEZ Distribuce 
a.s. ORP Havířov 

Albrechtice u Č.T., 
Bludovice, Prostřední 
Suchá,  Horní Suchá, 

Dolní Těrlicko 

Místní trvá trvá -  změna 
rozsahu 

Z101 Plošná rezerva pro výstavbu nové TS 110/22 
kV v lokalitě Šumbark (záměr z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov Šumbark Místní nový trvá 

 
Komunikační vedení 

Označení 
záměru ve 

výkresu 
Název 

Záměry dle 
zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z102 Veřejná metropolitní síť PODA a.s. Havířov Havířov-město Místní trvá trvá -  změna 
rozsahu 

Z169 Zasíťování území telekomunikačním vedením FiberCity s.r.o. Havířov Havířov-město, Bludovice Místní - nový 
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Teplo a plynoenergetika 
Označení 
záměru ve 

výkresu 
Název 

Záměry dle 
zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z28 

Havířov (Suchá) - Albrechtice - obnova VTL 
plynovodu DN 500 s přeložkami mimo 
zastavěné území, včetně jižní obchvatu 
Albrechtic 

ZÚR MSK Havířov, Horní 
Suchá, Albrechtice 

Prostřední Suchá, Horní 
Suchá, Albrechtice u 
Českého Těšína 

Nadmístní trvá trvá 

Z29 Plynovod RWE GasNet 
s.r.o. 

Albrechtice, Horní 
Suchá, Havířov, 
Horní Bludovice, 

Těrlicko 

Albrechtice u Českého 
Těšína, Horní Suchá, 

Prostřední Suchá, 
Havířov-město, Bludovice, 

Šumbark, Prostřední 
Bludovice, Dolní Těrlicko, 
Hradiště pod Babí horou 

Nadmístní trvá trvá - změna 
rozsahu 

Z31 Plynovod (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov 

Bludovice, Dolní Datyně, 
Dolní Suchá, Havířov-

město, Prostřední Suchá, 
Šumbark 

Místní nový trvá 

Z104 Technologický objekt zásobování teplem RWE GasNet 
s.r.o. 

Havířov, Horní 
Suchá Šumbark, Horní Suchá Místní trvá trvá - změna 

rozsahu 

Z105 Teplovod (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov Prostřední Suchá, 
Šumbark, Havířov-město Místní nový trvá 

 
Vodní hospodářství 

Označení 
záměru ve 

výkresu 
Název 

Záměry dle 
zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z108 Přečerpávací stanice OV, čerpací stanice OV SM Havířov Havířov 

Bludovice, Dolní Datyně, 
Dolní Suchá, Havířov-

město, Prostřední Suchá, 
Šumbark 

Místní trvá 
realizováno, 
vypuštěno ze 

sledování 

Z67 Technologické objekty odvádění splaškových 
vod ÚPD Havířov Havířov 

Bludovice, Dolní Datyně, 
Dolní Suchá, Havířov-

město, Prostřední Suchá, 
Šumbark 

Místní nové trvá 

Z37 Vodovody (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov 

Bludovice, Dolní Datyně, 
Dolní Suchá, Havířov-

město, Prostřední Suchá, 
Šumbark 

Místní nový trvá 
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Označení 
záměru ve 

výkresu 
Název 

Záměry dle 
zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z42 Kanalizační síť (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov 

Bludovice, Dolní Datyně, 
Dolní Suchá, Havířov-

město, Prostřední Suchá, 
Šumbark 

Místní nové trvá 

Z112 
Odkanalizování částí města Havířova - 
III.etapa Prostřední Suchá (ul. Hornosušská, 
Protější), Životice 

SM Havířov Havířov Prostřední Suchá, Životice Místní nový přehodnoceno 
- nesledováno 

Z113 
Odkanalizování částí města Havířova - 
IV.etapa, Bludovice, Šumbark, Prostřední 
Suchá, Město 

SM Havířov Havířov 
Bludovice, Havířov-město, 

Prostřední Suchá, 
Šumbark 

Místní nový přehodnoceno 
- nesledováno 

Z114 Odkanalizování částí města Havířova, 
Prostřední Suchá, oblast Fryštátská a okolí 

SM Havířov Havířov Prostřední Suchá Místní nový přehodnoceno 
- nesledováno 

Z115 Odkanalizování částí města Havířova, Dolní 
Suchá - stoky FA-5, FA-6, FB-8, GA-4 SM Havířov Havířov Dolní Suchá Místní nový přehodnoceno 

- nesledováno 

Z116 Odkanalizování částí města Havířova, 
Šumbark - stoky EA-1, EA-2, EA-3 

SM Havířov Havířov Šumbark Místní nový přehodnoceno 
- nesledováno 

Z117 Odkanalizování částí města Havířova, 
Prostřední Suchá - stoky FI-11, FJ-5 SM Havířov Havířov Prostřední Suchá Místní nový přehodnoceno 

- nesledováno 

Z176 Dobudování drobných úseků kanalizace na 
území města Havířova Sm Havířov Havířov 

Bludovice, Dolní Suchá, 
Havířov-město, Prostřední 

Suchá, Šumbark 
Místní - nový 

 
 
Environmentální záměry 

Označení 
záměru ve 

výkresu 
Název 

Záměry dle 
zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z47 Sanace Sušanky - protipovodňové opatření 
(úsek povodňových rizik – data Povodí Odry) 

Povodí Odry 
s.p. 

Havířov, Horní 
Suchá 

Prostřední Suchá, Horní 
Suchá Místní trvá trvá 

Z49 

Revitalizace a obnova vodních toků 
odstaveného ramene Sušánky, odstaveného 
ramene Mezidolního potoka a starého 
mlýnského náhonu 

MMH, OŽP Havířov Havířov-město, Bludovice Místní trvá trvá 

Z123 Sesuvné území - monitoring sesuvu SM Havířov Havířov Dolní Datyně Místní nový trvá 

Z126 Záměr na stanovení záplavového území 
drobného vodního toku Venclůvka 

Povodí Odry 
s.p. - Studie Havířov Dolní Datyně Nadmístní nový vydáno OOP, 

vypuštěno ze 
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Označení 
záměru ve 

výkresu 
Název 

Záměry dle 
zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

DVT - 
Venclůvka 

sledování 

Z133 

Migrační koridory (vymezeny plochy, kde je 
vhodné vytvořit nové migrační koridory 
propojující větší lesní celky v území silně 
zastavěném nebo s rozvíjející se zástavbou) 

OŽP MMH Havířov Bludovice, Dolní Datyně Místní trvá trvá 

 
 
Urbanistické záměry 

Označení 
záměru ve 

výkresu 
Název 

Záměry dle 
zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z75 Plochy přestavby na Smíšené obytné - 
městské centrum SMC ÚPD Havířov Havířov-město Místní nový trvá 

Z76 
Plochy přestavby na Občanské vybavení - 
sportovní a rekreační zařízení OS ÚPD Havířov Havířov-město Místní nový trvá 

Z77 Plochy přestavby na Občanské vybavení - 
veřejná infrastruktura OV ÚPD Havířov Havířov-město Místní nový trvá 

Z78 Plochy přestavby na Bydlení hromadné BH ÚPD Havířov Havířov-město Místní nový trvá 
Z80 Plochy přestavby na Smíšené výrobní VS ÚPD Havířov Havířov-město Místní nový trvá 
Z81 Plochy přestavby na Smíšené specifické SX ÚPD Havířov Dolní Suchá Místní nový trvá 

Z82 Plochy přestavby na Výroba a skladování - 
lehký průmysl VL ÚPD Havířov Dolní Suchá Místní nový trvá 

Z83 Plochy přestavby na Smíšené výrobní VS ÚPD Havířov Prostřední Suchá Místní nový trvá 
Z84 Plochy přestavby na Bydlení individuální BI ÚPD Havířov Dolní Suchá Místní nový trvá 

Z85 Plochy přestavby na Občanské vybavení - 
hřbitov OH ÚPD Havířov Dolní Suchá Místní nový trvá 

Z86 Plochy přestavby na Občanské vybavení - 
komerční zařízení OK ÚPD Havířov Prostřední Suchá Místní nový trvá 

Z87 Plochy přestavby na Výroba a skladování - 
těžký průmysl VT 

ÚPD Havířov Prostřední Suchá Místní nový trvá 

Z89 Plochy přestavby na Smíšené výrobní VS ÚPD Havířov Bludovice Místní nový trvá 

Z90 Plochy přestavby na Občanské vybavení - 
komerční zařízení OK ÚPD Havířov Bludovice Místní nový trvá 

Z91 Plochy přestavby na Občanské vybavení - 
hřbitov OH 

ÚPD Havířov Šumbark Místní nový trvá 
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Označení 
záměru ve 

výkresu 
Název 

Záměry dle 
zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z92 Plochy přestavby na Smíšené výrobní VS ÚPD Havířov Šumbark Místní nový trvá 

Z59 
Zastavitelná plocha o celkové výměře 362 ha 
(z ÚPD Havířov) ÚPD Havířov 

Bludovice, Dolní Datyně, 
Dolní Suchá, Havířov-

město, Prostřední Suchá, 
Šumbark 

Místní nový trvá 

Z129 Ochranná pásma hřbitovů v Havířově podle zákona Havířov 

Bludovice, Dolní Datyně, 
Dolní Suchá, Havířov-

město, Prostřední Suchá, 
Šumbark 

Místní nový trvá 

Z132 Nemovitá kulturní památka (návrh na 
vyhlášení památky) obec Havířov Havířov Bludovice Místní nový trvá 

Z136 Důležité záměry pro město v letech 2012-
2015 

MMH, OIV Havířov 
Bludovice, Havířov-město, 
Prostřední Suchá, Dolní 

Suchá 
Místní nový přehodnoceno 

- nesledováno 

Z137 Záměr projektů na území města Havířova – 
Dukla, Skleníky, František II. Asental Group Havířov Prostřední Suchá, Dolní 

Suchá Nadmístní nový trvá 

Z156 Výstavba závodu lehkého průmyslu Asental Land Havířov Prostřední Suchá, Dolní 
Suchá Nadmístní nový realizováno - 

nesledováno 

Z172 Důležité záměry pro město MMH, OSRM Havířov Bludovice, Havířov-město, 
Šumbark Místní - nový 

 
Ostatní záměry 

Označení 
záměru ve 

výkresu 
Název 

Záměry dle 
zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z64 Asanační stavby v realizaci OKD a.s. Havířov Dolní Suchá Místní trvá trvá 

Z65 Rekultivace Carbol (Rekultivace odkalovací 
nádrže Carbol 1) 

AWT 
Rekultivace 

Havířov Dolní Suchá Místní trvá 
trvá - 

částečně v 
realizaci 

Z66 
Rekultivace Kašpárkovice (úprava území 
zemníku Kašpárkovice) 

AWT 
Rekultivace Havířov Dolní Suchá Místní trvá trvá 

Z164 Rekultivace Kašpárkovice (odlišně od AWT) 
ČEZ 

Energetické 
produkty 

Havířov Dolní Suchá Místní - 
nový - 

částečně v 
realizaci  
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Požadavky na odstranění nebo omezení urbanistických, dopravních, technických, environmentální a hygienických závady 

Urbanistické závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

UZ4 Nedostatečné parametry komunikací, 
chybí OV, veřejné prostranství 

Suburbanizace bez rozlišení 
širších vazeb a občanského 
vybavení 

Havířov Dolní Suchá územní plán trvá trvá 

UZ5 Záplavové území ve střetu se silnicí I. 
třídy 

Zpracovaná studie ŘSD, nutno 
zapracovat do ÚPD Havířov Havířov-město, 

Šumbark územní plán trvá trvá 

UZ6 
Záplavové území ve střetu s 
dopravním průchodem (průjezd) k 
Šumbarku 

Při přívalových deštích 
zaplaven průjezd u malého 
rondelu na Šumbark 

Havířov Havířov-město studie trvá 
trvá, potvrzeno 
nově od MMH-

OKS 

UZ7 Dlouhodobě nevyužitý rozestavěný 
areál 

Část areálu plynáren - nejasné 
využití ploch Havířov Prostřední Suchá územní plán trvá 

stavba využita, 
dále 

nesledováno 

UZ8 Ochrana typické slezské zástavby 

Pohledově exponovaná lokalita 
ve svahu nad Lučinou, jejíž 
krajinný ráz je charakteristický 
rozptýlenou zástavbou 
doplněnou zahradami 

Havířov Dolní Datyně, 
Havířov-město územní plán trvá trvá 

UZ10 
Dlouhodobě nevyužitý rozestavěný 
areál - Areál zdraví (bydlení RD + 
BD) 

Nejasné využití ploch Havířov, Horní 
Bludovice 

Bludovice, 
Prostřední 
Bludovice 

územní plán trvá 

Horní Bludovice 
- zahájena 
výstavba, 
Havířov - 
zahájena 

výstavba, dále 
nesledováno 

UZ20 
Slévání obcí - rozvoj obytné zástavby 
proti sobě až do splynutí obcí, rozbití 
sídelní struktury 

Tlaky na zástavbu všech 
volných ploch v Havířově, 
Horních Bludovicích a Těrlicku, 
suburbanizace bez řešení 
širších vazeb a občanského 
vybavení 

Havířov, Horní 
Bludovice, Horní 
Suchá, Těrlicko 

hraniční území 
obcí územní plán trvá 

Horní Bludovice 
- trvá, Horní 
Suchá - trvá, 

Těrlicko - trvá, 
Havířov - trvá 

UZ23 Potencionální povodňové riziko 
prochází zájmovým územím 

Významné povodňové riziko, 
které je stanoveno podle 
Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 

Horní Suchá, 
Havířov 

Horní Suchá, 
Prostřední Suchá, 

Dolní Suchá, 
Havířov - město 

- nový problém trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

2007/60/ES 

UZ27 
Nedostatečná občanská vybavenost 
u sportovního zařízení na ulici 
Zemědělská 

Chybí občanská vybavenost a 
s tím související potřeba 
parkovacích stání 

Havířov Dolní Datyně 

studie, 
podrobnější 
projektová 

dokumentace 

- nový problém 

UZ28 
Nedostatečná občanská vybavenost v 
lokalitě U Jelena 

Chybí občanská vybavenost a 
s tím související potřeba 
parkování, upravené veřejné 
prostranství (klidová 
oddychová zóna) 

Havířov Šumbark 

studie, 
podrobnější 
projektová 

dokumentace 

- nový problém 

UZ29 Zatápění oblasti parku na ul. U Pošty Při větších deštích dochází k 
zatápění této oblasti Havířov Prostřední Suchá studie - nový problém 

UZ30 Zatápění oblasti u garáží na ul. 
Lidická po ul. Okružní 

Vlivem zahlcení propustku pod 
ul. Okružní, mělkým korytem 
toku a jeho vyšší polohou vůči 
okolním pozemkům v 
garážovišti dochází 
nepravidelně, zejména při 
intenzivnějších přívalových 
deštích k zatápění garáží 

Havířov Šumbark studie - nový problém 

UZ31 Zatápění oblasti u garáží na ul. Školní 

Vzhledem k mělkému korytu s 
malým spádem dochází 
nepravidelně při přívalových 
deštích k zatápění garáží 

Havířov Šumbark studie - nový problém 

 

Dopravní závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

DZ2 Sesuv - velká dopravní zátěž 
Negativní ovlivnění vodního 
režimu vlivem výskytu 
sklonitých orných půd 

Havířov Bludovice projektová 
dokumentace trvá 

realizováno, 
dále 

nesledováno 

DZ3 Nedostatečné dopravní napojení 
komunikací Dopravní závada Havířov Bludovice, Dolní 

Datyně studie trvá trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

DZ4 
Přeložka komunikace III/4731 
(návaznost na ÚP Horní Bludovice, 
záplavové území) 

Připojení Horních Bludovic k 
Havířovu, zajištění územní 
rezervy pro přeložku 
komunikace, zajistit návaznost 
na ÚPD Horní Bludovice, 
prochází záplavovým územím 
a prvky ÚSES (dle územního 
plánu zastavitelná plocha BL-
Z5) 

Havířov Bludovice studie trvá trvá 

DZ11 Záměr vlakotramvaje x silniční 
doprava (Silnice I. třídy) 

Záměr vlakotramvaje zasahuje 
do stávajícího systému 
městské silniční dopravy. 

Havířov Havířov-město, 
Bludovice 

ZÚR, územní 
plán nový problém trvá 

DZ12 Nebezpečný dopravní úsek pro 
chodce 

Vysoká intenzita autodopravy 
včetně autobusů MHD i ČSAD 
v úseku ulice Padlých hrdinů 

Havířov Bludovice územní plán nový problém trvá 

DZ15 Parkování ve městě 

Nelze stavebně rozšířit 
komunikace a zřídit parkovací 
pruh z důvodu umístění 
vzrostlých stromů (ul. 
Gogolova, Bludovická, 
Gustava Klimenta, Sadová, V 
Parku, Točitá, Balzacova, Nad 
Terasou, Družstevnická, 
Majakovského, Čajkovského 
Sukova, Koperníkova, 
Máchova, Marxova, E.Urxe, 
Zednická, Stavbařská) 

Havířov Bludovice, Havířov-
město 

územní studie, 
strategický plán 

města 
- nový problém 

DZ16 Křižovatka Dělnická x Fryštátská x 
Kpt.Jasioka 

Výstavba okružní křižovatky z 
důvodu zvýšené intenzity 
provozu, zvýšení přehlednosti 
a bezpečnosti dopravy, 
zajištění bezpečnosti chodců 

Havířov Prostřední Suchá studie, ÚAP 
Kraje - nový problém 

DZ17 Křižovatky Ostravská x Anglická 

Z důvodu zvýšení přehlednosti 
bezpečnosti dopravy, zajištění 
bezpečnosti chodců vhodnou 
úpravou této křižovatky 
(mimoúrovňová křižovatka, 
kruhový objezd, světelná 
signalizace) 

Havířov Havířov-město ZÚR, ÚAP 
Kraje - nový problém 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

DZ18 Křižovatka Dlouhá třída x Studentská 
x Okrajová 

Vybudování kruhového 
objezdu z důvodu zvýšení 
přehlednosti a bezpečnosti 
dopravy, zajištění bezpečnosti 
chodců. 

Havířov Bludovice územní plán - nový problém 

DZ19 Křižovatka U Skleníků x Dělnická 

Výstavba okružní křižovatky z 
důvodu zvýšení plynulosti a 
bezpečnosti dopravy a z 
důvodu špatného příjezdu k 
nákupnímu centru 

Havířov Prostřední Suchá 
studie, ÚAP 

Kraje - nový problém 

DZ20 Křižovatka Padlých hrdinů x Životická 
x Těrlická 

Vytvoření bezpečného 
přechodu chodců z důvodu 
umístění autobusové zastávky 

Havířov, 
Albrechtice 

Bludovice, 
Albrechtice u 

Českého Těšína 

ZÚR, ÚAP 
Kraje, územní 

plán 
- nový problém 

DZ21 Nebezpečný dopravní úsek pro 
chodce 

K zajištění bezpečnosti chodců 
vybudovat chodník podél ul. 
Anglická pro přechod přes 
železniční přejezd. 

Havířov Šumbark studie - nový problém 

DZ22 Nebezpečný dopravní úsek pro 
chodce 

Pro zvýšení bezpečnosti 
chodců vybudovat nový 
chodník podél komunikace 
Orlovská 

Havířov Dolní Suchá 
územní studie, 

ZÚR, ÚAP 
Kraje 

- nový problém 

DZ23 Křižovatka Těšínská x U Stadionu 

Řešení křižovatky z důvodu 
nárůstu dopravy vlivem 
výstavby občanské 
vybavenosti 

Havířov Bludovice 
ZÚR, ÚAP 

Kraje, územní 
plán 

- nový problém 

DZ24 Chybějící cyklostezka 
Řešit dopravní napojení 
cyklostezky na vybudovanou 
cyklostezku v Těrlicku 

Havířov, Těrlicko 
Bludovice, Dolní 
Těrlicko, Horní 

Těrlicko 

studie, 
podrobnější 
projektová 

dokumentace 

- nový problém 

 

Technické závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

TZ5 
Pořizovateli ÚAP předána 
aktualizována trasa produktovodu, 
nutno zapracovat do ÚPn. 

Rozdíl tras produktovodu mezi 
ÚPn a ÚAP 

Horní Suchá, 
Havířov 

Horní Suchá, 
Prostřední Suchá územní plán nový problém 

Horní Suchá - 
trvá, Havířov - 

trvá 
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Environmentální závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

EZ3 
Ochrana zemědělské půdy před 
zástavbou 

Půdní celky mají krajinotvorný 
význam, nutná ochrana ZPF Havířov 

Havířov-město, 
Bludovice územní plán trvá trvá 

EZ4 
Revitalizace - mlýnský náhon, 
Mezidolní potok, slepé rameno 
Sušanky 

Za účelem zvyšování retenční 
a akumulační schopnosti 
krajiny 

Havířov Havířov-město, 
Bludovice studie trvá trvá 

EZ5 Zajištění průchodu zastavěným 
územím (zvěř) 

Obnovení migračních koridorů 
zvěře ve stávající zástavbě a v 
nově navrhovaných 
zastavitelných plochách 

Havířov 
Dolní Datyně, 

Bludovice, Havířov-
město 

územní plán trvá trvá 

EZ6 Zajištění průchodu územím - I/11 Zpracovaná studie ŘSD, nutno 
zapracovat do ÚPD Havířov Bludovice studie trvá trvá 

EZ11 Staré ekologické zátěže 

Negativní vliv zástavby na 
kvalitu zemědělské půdy, 
podzemní vody, v Těrlicku 
severní skládka chybně dle 
obce uvedena, nutno řešit s 
poskytovatelem údaje o území 

Albrechtice, 
Havířov, Horní 
Suchá, Těrlicko 

celé území obcí - trvá v řešení MŽP 
ČR - trvá 

EZ12 Neregistrovaný sesuv Proveden geologický průzkum 
– aktivní sesuv Havířov Dolní Datyně ÚAP Havířov, 

poskytovatel nový problém trvá 

EZ13 Vyřazené zátěže produktovodu 
Problém nutné specifikovat 
jako nadmístní k řešení v ZÚR 
a krajských ÚAP 

Havířov Dolní Suchá, 
Prostřední Suchá 

ZÚR, ÚAP 
Kraje 

nový problém trvá 

EZ14 Max. délky nepřerušené plotové 
soustavy 

Nutnost brát v úvahu stávající 
pěšiny pro chůzi. Z důvodu 
uchování starých migračních 
tras 

Havířov 
Dolní Datyně 

(výhledově celý 
Havířov) 

územní plán nový problém trvá 

EZ15 Skládka TKO Chybná grafická část Havířov Dolní Suchá MŽP ČR nový problém v řešení MŽP 
ČR - trvá 

EZ17 Výskyt populace užovky podplamaté 
v rozvojové lokalitě  

Lokalita výskytu zvláště 
chráněného živočicha 
částečně zasahuje do 
vymezené plochy přestavby 
DS-P4 

Havířov Dolní Suchá územní plán nový problém trvá 

EZ18 Neregistrovaný sesuv Proveden geologický průzkum 
– aktivní sesuv 

Havířov Bludovice 
ÚAP -  

poskytovatel 
údajů 

- nový problém 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

EZ20 Svahová nestabilita  
Ujíždění svahu na ulici Okružní 
mezi ulicemi Opletalova a 
Petřvaldská 

Havířov Šumbark 

geologický 
průzkum, 

podrobnější 
projektová 

dokumentace 

- nový problém 

EZ21 Zatápění oblasti v křížení komunikace 
ul. Podolkovická a Lesního potoka 

Nelze upravit hloubku koryta, 
při přívalových deštích nutno 
hlídat množství naplavenin, 
které ucpávají propustek a 
následně dochází k rozlivu do 
zahrad a sklepů 

Havířov Prostřední Suchá studie - nový problém 

EZ22 Trvalé zamokření lokality 

Špatným nebo nedostatečným 
odvodněním je trvale 
zamokřeno území mezi řekou 
Lučinou a Mezidolním potokem 
podél komunikace ul. Mezidolí 

Havířov Bludovice územní plán - nový problém 

 

Hygienické závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

HZ1 Průchod komunikace I. třídy centrem 
města 

Zvýšená hlučnost a imisní 
zatížení Havířov Havířov-město, 

Bludovice ZÚR trvá trvá 

 

Ostatní závady zjištěné pořizovatelem z podkladové části B 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

OZ3 Meliorační systémy - velkoplošné 
odvádění vody 

Státní pozemkový úřad, jako 
nástupnická organizace po 
ZVHS, neposkytla údaje v 
takovém rozsahu jako ZVHS. 
Proto bylo nutné část dat od 
ZVHS z roku 2008 použít pro 
aktualizaci 2016. 

celé ORP Havířov k.ú. ORP Havířov 
ÚAP - 

poskytovatel 
údajů 

- nový problém 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

OZ4 Záplavové území poskytnuté 
Povodím Odry - leden 2016 

Data nejsou korektní s 
vymezeným záplavovým 
územím Q100 z roku 2012, 
které poskytl KÚ MSK 

Havířov k.ú. Havířov - 
město 

ÚAP - 
poskytovatel 

údajů 
- nový problém 

 

 

Požadavky na odstranění nebo omezení vzájemných střetů záměrů v území s limity využití území 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

sZL1 Záměr silnice I. třídy křižuje lokální 
biocentrum 

střet záměru s limitem v území Havířov Dolní Suchá územní plán trvá dále 
nesledováno 

sZL2 Záměr silnice I. třídy křižuje lokální 
biokoridor střet záměru s limitem v území Havířov Dolní Suchá územní plán trvá dále 

nesledováno 

sZL7 Záměr silnice I. třídy křižuje 
zastavěné území střet záměru s limitem v území Havířov Dolní Suchá územní plán trvá dále 

nesledováno 

sZL8 Záměr silnice I. třídy křižuje 
zastavěné území 

střet záměru (dále již 
nesledované varianty) s 
limitem v území 

Havířov Havířov-město územní plán trvá dále 
nesledováno 

sZL9 Záměr silnice I. třídy křižuje 
zastavěné území 

střet záměru (dále již 
nesledované varianty) s 
limitem v území 

Havířov Bludovice územní plán trvá dále 
nesledováno 

sZL13 Záměr silnice I. třídy křižuje 
zastavěné území střet záměru s limitem v území Havířov Prostřední Suchá územní plán trvá vyřešeno 

sZL16 Záměr silnice I. třídy prochází lesem střet záměru s limitem v území Havířov Dolní Suchá územní plán trvá dále 
nesledováno 

sZL22 
Záměr přeložky místní komunikace 
prochází lesem střet záměru s limitem v území Havířov Bludovice územní plán trvá trvá 

sZL24 Zastavitelná plocha zasahuje do lesa střet záměru s limitem v území Havířov Dolní Suchá územní plán trvá vyřešeno 

sZL25 Zastavitelná plocha zasahuje do lesa střet záměru s limitem v území Havířov Dolní Suchá územní plán trvá vyřešeno 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

sZL26 Zastavitelná plocha zasahuje do lesa střet záměru s limitem v území Havířov Bludovice územní plán trvá vyřešeno 

sZL30 Zastavitelná plocha zasahuje do 
záplavového území stoleté vody střet záměru s limitem v území Havířov Prostřední Suchá územní plán trvá vyřešeno 

sZL31 Zastavitelná plocha zasahuje do 
záplavového území stoleté vody střet záměru s limitem v území Havířov Havířov-město územní plán trvá vyřešeno 

sZL33 Plocha přestavby (Dukla) x 
poddolování, OP komunikace Negativní vliv těžby Havířov Dolní Suchá územní plán trvá trvá 

sZL39 
Střet záměru koridoru komunikace 
I/11 Havířov-Třanovice se stávající 
zástavbou  

Negativní vliv na okolní 
zástavbu  Havířov 

Dolní Suchá, 
Prostřední Suchá, 

Bludovice 
územní plán trvá trvá 

sZL40 
Rozvojové plochy nadmístního 
významu zasahují do území 
ovlivněné důlní činností 

Střet záměru s limitem 
v území, nutnost řešení 
v nadmístním měřítku 

Horní Suchá, 
Karviná, Havířov a 

Orlová 

Prostřední Suchá, 
Horní Suchá, 
Karviná - Doly 

ZÚR nový problém 
Horní Suchá - 
trvá, Havířov - 

trvá 

sZL41 
Čtyřpruhová silnice III/47210 míjí 
zónu Dukla střet záměru s limitem v území Havířov Dolní Suchá ZÚR nový problém vyřešeno 

 

Požadavky na odstranění nebo omezení vzájemných střetů záměrů v území 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

sZZ3 
Záměr silnice I. třídy je v konfliktu se 
záměrem zastavitelné plochy 

Vzájemný střet záměru (dále 
již nesledované varianty) v 
území 

Havířov Havířov-město územní plán trvá 
dále 

nesledováno 

sZZ4 Záměr silnice I. třídy je v konfliktu se 
záměrem zastavitelné plochy 

Vzájemný střet záměru (dále 
již nesledované varianty) v 
území 

Havířov Bludovice územní plán trvá dále 
nesledováno 

sZZ5 Záměr silnice I. třídy je v konfliktu se 
záměrem zastavitelné plochy 

Vzájemný střet záměru (dále 
již nesledované varianty) v 
území 

Havířov, Horní 
Bludovice 

Bludovice, 
Prostřední 
Bludovice 

územní plán trvá dále 
nesledováno 
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Požadavky na odstranění nebo omezení slabých stránek, hrozeb a rizik souvisejících s nevyvážeností územních podmínek URÚ 
– bez grafiky 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

RHP1 
Rekultivace a revitalizace území 
poznamenaného těžbou a jeho 
následné využití 

Ukončena těžba uhlí 
Havířov, Horní 

Suchá, 
Albrechtice 

Prostřední Suchá, 
Dolní Suchá, Horní 

Suchá, Albrechtice u 
Českého Těšína 

ZÚR trvá 

Albrechtice - 
trvá, Horní 

Suchá - 
průběžně 

realizováno, 
Havířov - 

předběžně 
realizováno 

FRHP
2 

Přesná lokalizace poddolovaných a 
sesuvných území a nutnost určení 
jejich vhodného využití  

Vlivem důlní činnosti častá 
přítomnost sesuvných jevů. 

Havířov, Horní 
Suchá, 

Albrechtice 

Bludovice, Havířov-
město, Dolní Datyně, 

Dolní Suchá, 
Prostřední Suchá, 
Šumbark, Horní 

Suchá, Albrechtice u 
Českého Těšína 

studie trvá trvá 

VD2 
Ohrožování vodního režimu vznikem 
a rozšiřováním krajinných segmentů, 
které jsou devastovány důlními vlivy  

Důsledek ukončené těžby uhlí 
Havířov, Horní 

Suchá 

Dolní Suchá, 
Prostřední Suchá, 
Šumbark, Horní 

Suchá 

- trvá 
dále 

nesledováno 

VD3 Hladina záplavového území (Q100) 
zasahuje do zastavěného území obcí 

Potřeba navrhnout 
protipovodňová opatření 
a nerozšiřovat zastavitelné 
území do záplavového území 
Q100 

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá a Těrlicko 

Bludovice, Dolní 
Datyně, Havířov-

město, Dolní Suchá, 
Prostřední Suchá, 
Šumbark, Horní 

Suchá, Albrechtice u 
Českého Těšína, 
Horní Bludovice, 

Prostřední 
Bludovice, Horní 
Těrlicko, Hradiště 
pod Babí horou 

územní plán trvá trvá 

HŽP1 Překračovány imisní limity stanovené 
pro ochranu zdraví lidí 

Koncentrace polétavého prachu 
a polycyklické aromatické 
uhlovodíky a přízemního ozónu 

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá a Těrlicko 

k.ú. ORP Havířov ÚAP Kraje trvá trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

OPK1 Nerespektování principů trvalé 
udržitelnosti rozvoje 

Snížení ekologické stability 
krajiny – eroze, záplavy, šíření 
škůdců apod. 

Havířov, Horní 
Suchá k.ú. obcí územní plán trvá trvá s klesající 

tendencí 

OPK2 Zhoršení přírodního prostředí 
v chráněných územích 

Zazemňování, zhoršení kvality 
vody, odpadky, šíření invazních 
druhů rostlin 

Havířov, Těrlicko k.ú. obcí územní plán trvá trvá 

OPK3 
Pokračující zábory volné krajiny a 
znehodnocení přírody rozšiřováním 
zástavby 

Suburbanizační devastace 
krajiny 

celé ORP 
Havířov celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

OPK4 
Fragmentace krajiny při budování 
nových dopravních komunikací nebo 
průmyslových ploch a střety s ÚSES 

Důsledek industriální krajiny 
Albrechtice, 

Havířov, Horní 
Suchá a Těrlicko 

Bludovice, Havířov-
město, Dolní Suchá, 
Prostřední Suchá, 
Šumbark, Horní 

Suchá, Albrechtice u 
Českého Těšína, 
Horní Těrlicko, 

Hradiště pod Babí 
horou 

ZÚR trvá 
celkově 
klesající 
tendence 

OPK5 Rostoucí tlak na výstavbu v přírodně 
cenných územích 

Suburbanizační devastace 
krajiny 

Horní Bludovice, 
Havířov, Těrlicko 

Dolní Datyně, Horní 
Bludovice, Havířov-

město, Dolní 
Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště 
pod Babí horou 

územní plán trvá trvá 

ZPFaP
UPFL1 

Minimalizovat zásahy do lesních 
porostů v rámci ÚPD a zábory 
zemědělské půdy 

Suburbanizační devastace 
krajiny 

celé ORP 
Havířov celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

ZPFaP
UPFL2 

Minimalizovat negativní dopady v 
souvislosti s plánovanou zástavbou a 
rozvojem rekreačních a dalších 
aktivit 

Využívat stávající plochy 
vyjmuté z ZPF a navracet po 
rekultivaci plochy zpět do ZPF 

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá 

k.ú.obcí územní plán trvá trvá 

ZPFaP
UPFL3 

Minimalizovat zábor pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Omezit rozdělování lesních 
ploch, které vede ke snižování 
jejich stability a schopnosti 
samoobnovy 

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá a Těrlicko 

celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

TI1 Nedostatečné napojení obyvatel na 
kanalizaci 

Týká se pouze okrajových částí 
obcí nebo s nově vymezenými 
rozsáhlými zastavitelnými 
plochami 

Okrajové části 
obcí Horní 
Bludovice, 

Albrechtice, 
Těrlicko, Havířov 

Okrajové části obcí 
Horní Bludovice, 

Albrechtice, Těrlicko, 
Havířov 

územní plán, 
studie 

průběžně 
realizováno 

Albrechtice - 
trvá, Horní 
Bludovice - 

trvá, Těrlicko - 
průběžně 

realizováno, 
Havířov - 
průběžně 

realizováno 

TI3 

Zvyšování podílu alternativních 
zdrojů energie při vytápění a 
dodávkách elektrické energie do 
domácností 

Využití rekultivovaných ploch 
pro výstavbu zařízení a staveb 
vyrábějící ekologickou energii 

Havířov, Horní 
Suchá 

k.ú. obcí  územní plán trvá trvá 

DI1 Rozvoj letiště Ostrava-Mošnov 

Posílení vazeb na silniční a 
železniční síť republikového a 
mezinárodního významu a na 
Ostravsko 

Havířov, Horní 
Suchá 

 Havířov-město, 
Dolní Suchá, 

Prostřední Suchá, 
Horní Suchá 

ZÚR, ÚAP 
Kraje nový trvá 

DI2 

Pro rozvoj, doplnění a zkvalitnění 
systémů dopravní a technické 
infrastruktury přednostně využívat 
koridory stávajících sítí, plochy 
brownfields a revitalizované plochy 
po těžbě 

Silná vazba na ORP Karviná a 
Orlová 

Havířov, Horní 
Suchá 

Dolní Suchá, 
Prostřední Suchá, 

Horní Suchá 
ÚAP Kraje nový trvá 

SD1 
Vytvářet územní podmínky pro 
rozšiřování stávající sítě služeb pro 
seniory 

Budovat domy s pečovatelskou 
službou, hospicy, kluby pro 
seniory 

Havířov k.ú. města Havířova územní plán, 
komunitní plán trvá trvá 

B1 
Zasíťování pozemků (zavedení 
inženýrských sítí) pro novou 
výstavbu rodinných a bytových domů 

V souvislosti s novými 
územními plány je nutné zajistit 
realizaci zasíťování pozemků. 

celé ORP 
Havířov celé ORP Havířov 

studie, 
projektová 
příprava 

trvá trvá 

B3 
Řešit problematiku bytového fondu 
v oblastech se sociálně 
nepřizpůsobivými občany 

V území dochází k negativní 
sociální fragmentaci 
obyvatelstva 

Havířov, Horní 
Suchá 

Prostřední Suchá, 
Šumbark, Horní 

Suchá 

komunitní plán, 
strategický 

plán, komunální 
politika 

trvá trvá 

B4 Neřízený vznik sociálních ubytoven 
Migrace obyvatelstva z jiných 
regionů - vznik sociálně 
vyloučených objektů 

Havířov, Horní 
Suchá 

Bludovice, Havířov-
město, Dolní Suchá, 
Prostřední Suchá, 
Šumbark, Horní 

Suchá 

komunitní plán, 
strategický 

plán, komunální 
politika 

nový setrvalá 
tendence 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

B5 Zvýšený počet neobsazených bytů v 
centru zástavby 

Neúměrné zvyšování cen bytů 
a poskytovaných služeb vede k 
opouštění bytů specifických 
vlastníků bytových domů 

Havířov, Horní 
Suchá 

Bludovice, Havířov-
město, Prostřední 
Suchá, Šumbark, 

Horní Suchá 

nelze řešit 
nástroji 

územního 
plánování 

nový 

Horní Suchá - 
setrvalá 

tendence, 
Havířov - trvá 

R1 Nedostatečná atraktivita území 

Zvýšení rekreačního potenciálu 
lokality vytvářením turisticky 
atraktivních stezek, tras a 
cyklotras 

Havířov, Horní 
Suchá k.ú. obcí strategický plán trvá 

Horní Suchá - 
trvá, Havířov - 

klesající 
tendence 

HP2 

Vysoká míra nezaměstnanosti, 
dlouhodobá míra nezaměstnanosti, 
pokles počtu obsazených pracovních 
míst, nízká míra podnikatelské 
aktivity 

Silná vazba na Ostravský 
region, důsledek ekonomických 
problémů regionu. 

celé ORP 
Havířov 

celé ORP Havířov 

nelze řešit 
nástroji 

územního 
plánování 

trvá trvá 

 

Úkoly stanovené z PÚR ČR, ZÚR MSK a Politiky architektury a stavební kultury ČR, ÚAP MSK 2015 – bez grafiky 

Problémy k řešení vyplývající z Aktualizace č.1 PÚR 2015 

Charakteristika 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce 

Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových 
oblastech a rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem 
veřejné infrastruktury. Z tohoto důvodu v rozvojových oblastech a v rozvojových osách 
vytvářet podmínky pro umístění aktivit mezinárodního a republikového významu s 
požadavky na změny v území a tím přispívat k zachování charakteru území mimo 
rozvojové oblasti a rozvojové osy (OB2 , OS13) 

celé ORP Havířov územní plán - nový 
dokument 

Úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojové osy, musí být převzaty do 
územně plánovací dokumentace krajů a obcí (OB2 ,OS13) celé ORP Havířov územní plán - nový 

dokument 
Vytvářet územní podmínky pro regeneraci sídel, zejména pro přestavbu zastavěného 
území (OSB4).  ORP Havířov - severní část územní plán - 

nový 
dokument 

Vytvářet územní podmínky pro rekultivaci a revitalizaci devastovaných ploch a 
brownfields za účelem vyhledávání ploch vhodných k využití pro ekonomické aktivity a 
pro rekreaci (SOB4).  

ORP Havířov - severní část územní plán - nový 
dokument 

Koncepčně řešit začlenění ploch rekultivovaných po těžbě, s přihlédnutím k možnosti 
začlenit kvalitní biotopy do územního systému ekologické stability (SOB4) ORP Havířov - severní část územní plán - nový 

dokument 
Chránit před zastavěním plochy nezbytné pro vytvoření souvislých veřejně přístupných ORP Havířov - severní část územní plán - nový 
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Charakteristika 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce 

zelených pásů, vhodných pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a 
rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny (SOB4).  

dokument 

Prověřit možnosti umístění průmyslové zóny o velikosti cca 100 až 200 ha, včetně 
prověření možností využití ploch brownfields (SOB4) 

ORP Havířov - severní část územní plán - nový 
dokument 

Vytvářet v rozsahu možností územního plánování územní podmínky pro zlepšování 
kvality ovzduší se zohledněním programů zlepšování kvality ovzduší (SOB4) ORP Havířov - severní část územní plán - nový 

dokument 

Příslušné kraje a obce zajistí územní ochranu vymezených koridorů a ploch v navazující 
územně plánovací dokumentaci upřesněním koridorů a ploch pro umístění záměru nebo 
územní rezervou (ŽD9, S6) 

Koridor Ostrava-Svinov, 
Havířov, Český Těšín a 

koridor Bohumín, Havířov, 
Třanovice, Mosty u 

Jablunkova, hranice ČR/SR 

územní plán - nový 
dokument 

Příslušné kraje a obce postupují při pořizování územně plánovací dokumentace v 
souladu s kritérii a podmínkami pro rozhodování o změnách v území (ŽD9,S6) 

Koridor Ostrava-Svinov, 
Havířov, Český Těšín a 

koridor Bohumín, Havířov, 
Třanovice, Mosty u 

Jablunkova, hranice ČR/SR 

územní plán - 
nový 

dokument 

 
Problémy k řešení vyplývající z ZÚR MSK 

Charakteristika 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce 

Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nadmístního 
významu včetně územních rezerv a vymezení skladebných částí ÚSES při zohlednění 
územních vazeb a souvislostí s přilehlým územím sousedních krajů a Polska.  

celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

Vymezit plochu po umístění Krajského integrovaného centra využívání komunálních 
odpadů.  celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

Vymezit plochu pro veřejné logistické centrum.  celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 
Nové rozvojové plochy vymezovat o přednostně v lokalitách dříve zastavěných nebo 
devastovaných území (brownfields) a v prolukách stávající zástavby. celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

Nové rozvojové plochy vymezovat o výhradně se zajištěním dopravního napojení na 
existující nebo plánovanou nadřazenou síť silniční, resp. železniční infrastruktury; mimo 
stanovená záplavová území (v záplavových územích pouze výjimečně a ve zvláště 
odůvodněných případech). 

celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel 
nezbytné plochy. celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

V rámci ÚP obcí vymezit v odpovídajícím rozsahu plochy veřejných prostranství a 
veřejné zeleně.  celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 
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Navržené úkoly z Politiky architektury a stavební kultury ČR pro veřejnou správu na úrovni obcí 

Charakteristika 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce 

V jednotlivých sídlech, zejména pak ve městech, stanovit v územně plánovací dokumentaci 
dlouhodobě platnou urbanistickou koncepci vycházející mimo jiné z role sídla v sídelní 
struktuře, z respektování hodnot okolní krajiny, urbanistických hodnot a charakteru prostředí, 
pestrosti a rozmanitosti prostředí, ze sledování bezpečnosti a zdraví obyvatel a ekonomické 
prosperity. 

celé ORP Havířov územní plán - nový dokument 

Při podnětech a návrzích na změnu územního plánu posuzovat ovlivnění stanovené 
urbanistické koncepce. celé ORP Havířov územní plán - nový dokument 

Při návrhu územních plánů využít především rezervy v rámci zastavěného území (zejména 
přestavbové plochy) a omezit rozrůstání sídel do krajiny a zábory zemědělské půdy, obzvláště 
v nejvyšších třídách ochrany zemědělského půdního fondu. Toto opatření uplatňovat s 
přihlédnutím k lokálním specifikům a aplikovat ho jak pro využití obytné, tak i průmyslové a 
logistické. 

celé ORP Havířov územní plán - nový dokument 

V územně analytických podkladech analyzovat dostupnost zařízení veřejné infrastruktury pro 
plochy bydlení. Poznatky o nevyhovující dostupnosti aplikovat při formulaci problémů k řešení 
v příslušných územně plánovacích podkladech a dále zohlednit v územně plánovací 
dokumentaci. Zohlednit spolupráci sídel při využití zařízení občanského vybavení. 

celé ORP Havířov územní plány, ÚAP 
ORP 

- nový dokument 

V územně plánovací dokumentaci prosazovat polyfunkční využití městských center. 
Koordinovat rozvoj obslužných center nadmístního významu z úrovně kraje. 

celé ORP Havířov územní plán - nový dokument 

Identifikovat hodnoty, využití, funkčnost a dostupnost veřejných prostranství v územně 
analytických podkladech. celé ORP Havířov ÚAP ORP - nový dokument 

Závěry vyhodnocení veřejných prostranství v územně analytických podkladech promítat do 
zadání a návrhu územně plánovacích dokumentací. celé ORP Havířov územní plán - nový dokument 

Při tvorbě územních plánů, případně územních studií, strukturovat a hierarchizovat systém 
veřejných prostranství v sídlech. celé ORP Havířov územní plán - nový dokument 

Využívat územní studie pro prověření systémů veřejných prostranství, včetně systémů veřejné 
zeleně, a jejich konkrétního řešení. celé ORP Havířov územní studie - nový dokument 

Využívat regulační plány pro stabilizaci návrhu parcelace zastavitelných ploch s vymezením 
veřejných prostranství. celé ORP Havířov regulační plán - nový dokument 

Parcelaci zastavitelných ploch řešit na základě komplexního návrhu s vymezením veřejných 
prostranství, nepřipustit jejich využití po částech bez celkové koncepce řešení. Pro schválení 
komplexního návrhu se doporučuje využívat dohody o parcelaci. 

celé ORP Havířov územní plán, 
regulační plán 

- nový dokument 

Nástroji územního plánování zamezovat vzniku stavebních souborů, které znemožňují 
prostupnost území. celé ORP Havířov 

územní plán, 
regulační plán, 
územní studie 

- nový dokument 

Vypisovat architektonicko-urbanistické soutěže a soutěže o návrh na významná veřejná 
prostranství financovaná z veřejných rozpočtů. 

celé ORP Havířov 
činností úřadu 

územního 
plánování 

- nový dokument 
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Charakteristika 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce 

V návrzích veřejných prostranství zajistit jejich komplexní řešení včetně dopravní a technické 
infrastruktury, problematiky veřejné zeleně a její návaznosti na krajinu a způsobu vsakování 
atmosférických srážek a odvodnění zpevněných ploch. 

celé ORP Havířov 
územní plán, 

regulační plán, 
územní studie 

- nový dokument 

Nástroji územního plánování prosazovat adekvátní využití a měřítko objektů obklopujících 
veřejná prostranství. Dbát na respektování genia loci lokality. celé ORP Havířov 

územní plán, 
regulační plán, 
územní studie 

- nový dokument 

Připravovat úpravy veřejných prostranství za účasti veřejnosti. celé ORP Havířov 
činností úřadu 

územního 
plánování 

- nový dokument 

Zlepšit péči o stávající veřejná prostranství a jejich kultivaci, využívat při tom i účast veřejnosti. celé ORP Havířov 
nelze řešit nástroji 

územního 
plánování 

- nový dokument 

V územních plánech stanovovat charakter a strukturu stávající i navrhované zástavby. celé ORP Havířov územní plán - nový dokument 
V územně analytických podkladech zpracovat analýzu urbanistického popřípadě i 
architektonického charakteru významných lokalit zastavěného území. celé ORP Havířov ÚAP ORP - nový dokument 

V územně analytických podkladech zpracovat analýzu kompozičních vztahů v zastavěném 
území i v krajině. celé ORP Havířov ÚAP ORP - nový dokument 

Zajistit, aby při výběrových řízeních na územně plánovací a projekční činnosti (včetně 
zahradně-krajinářských úprav) byla hlavním kritériem výběru kvalita. Cena za územně 
plánovací a projekční práce nesmí být jediným kritériem. 

celé ORP Havířov 
činností úřadu 

územního 
plánování 

- nový dokument 

Při přípravě významných budov financovaných z veřejných rozpočtů se doporučuje 
přednostně využívat architektonické soutěže a soutěže o návrh. celé ORP Havířov 

činností úřadu 
územního 
plánování 

- nový dokument 

Zapojovat veřejnost (dospělé i děti, zejména školy) do projektů ovlivňujících veřejný prostor. celé ORP Havířov 
činností úřadu 

územního 
plánování 

- nový dokument 

 

Úkoly stanovené z ÚAP MSK 2015 

Charakteristika 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené 

obce 
Dotčené k.ú. 

Střet záměru přeložky silnice v Havířově se zájmy ochrany přírody (EVL Natura) a se 
stávající zástavbou -  (P-D11) celé ORP Havířov nespecifikováno - nový dokument 
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HORNÍ BLUDOVICE 

 

Vysvětlivky: 

1 – Horninové prostředí a geologie 

2 – Vodní režim 

3 – Hygiena životního prostředí 

4 – Ochrana přírody a krajiny 

5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

6 – Technická infrastruktura 

7 – Veřejná dopravní infrastruktura 

8 – Socio-demografické podmínky 

9 – Bydlení 

10 – Rekreace 

11 – Hospodářské podmínky 

12 – Zájmy ochrany a bezpečnosti území. 

 

 

 

 

SWOT analýza 

 Reliéf, horninové 
prostředí a geologie 

Silné stránky 
Nízký výskyt sesuvných území. 
Nízké zatížení území radonem. 

Slabé stránky Závislost na dovozu stavebních surovin ze vzdálených oblastí. 

Příležitosti - 

Hrozby - 

Vodní režim 

Silné stránky 
Poměrně dobré zabezpečení proti povodním. 
Napojení na vodovodní síť vodohospodářské soustavy se 
zajištěnou kvalitou pitné vody. 

Slabé stránky 
Vodní útvary povrchové i podzemní vody v celém území jsou 
označeny za rizikové z hlediska nebezpečí znečištění. 

Příležitosti 

Realizace hydrotechnických staveb a přírodě blízkých opatření 
určených k zvyšování retence vod v krajině a ke snižování 
povodňových škod. 
Snížení znečištění povrchových a podpovrchových vod 
vznikajícího vypouštěním nebezpečných látek a nevhodným 
hospodařením na zemědělských plochách. 
Provádění rekonstrukce technických opatření na zemědělských 
půdách v rámci komplexních pozemkových úprav. 

Hrozby 

Postupné dlouhodobé snižování zásob podzemních vod. 
Klesající retenční schopnost území v důsledku vodní eroze, 
zhoršování odtokových poměrů. 
Nepřijetí preventivních protipovodňových opatření, neřešení 
opatření zejména v nedostatečně chráněných územích. 
Ohrožení významnějších vodních zdrojů s mělce podpovrchovou 
vodou v dlouhých obdobích sucha. 
Riziko ohrožení lokálními přívalovými dešti a splachy z polí 
v důsledku vysokého podílu orné půdy v jejich nejbližším okolí. 

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky 

Zavedený systém separovaného sběru pro základní druhy 
odpadu. 
Plynofikace obce přispívá ke snížení znečištění ovzduší v topné 
sezóně. 

Slabé stránky 
Překročení všech sledovaných znečišťujících látek imisních limitů 
pro ochranu zdraví lidí. 

Příležitosti 
Čerpání prostředků na projekty zaměřené na odpadové 
hospodářství z Operačního programu ŽP. 

Hrozby 

Zvyšování intenzity dopravy může vést ke zvýšení emisí a 
imisních koncentrací látek znečišťujících ovzduší včetně zvýšení 
hlukové zátěže v blízkosti dopravních komunikací. 
Nárůst emisí z plošných zdrojů spalováním tuhých paliv 
v důsledku zvyšování cen plynu a elektrické energie. 
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Dálkový přesun emisí z velkých bodových zdrojů z Ostravska, 
Třinecka a Polska. 
Neochota občanů spolupracovat na separaci odpadů – zvýšení 
množství netříděného komunálního odpadu, černých skládek. 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Silné stránky 

Výskyt přírodní památky Stará řeka. 
Vymezeny prvky ÚSES včetně upřesněných tras regionálního 
ÚSES, většina prvků ÚSES je vymezena ve stávajících lesních 
porostech. 
Dobrá druhová skladba většiny porostů na území. 
V krajině se nachází velké množství rozptýlené zeleně (menší 
enklávy lesů, zeleň podél toků, aleje apod.), které doplňují ÚSES a 
podporují stabilitu krajiny. 

Slabé stránky 

Výskyt střetů mezi prvky ÚSES a komunikacemi a vedením 
energetických sítí. 
Splachy zemědělské půdy do vodních toků a jejich znečištění 
hnojivy v důsledku tenkých pásů zeleně v jejich okolí. 
Nízká ekologická stabilita území, menší podíl ekologicky stabilních 
ploch. 
Rozšiřování zastavěných a zastavitelných území na úkor 
zemědělské půdy, volné krajiny. Zasahování do nejcennějších 
zbytků přírodního prostředí. 

Příležitosti 

Využití územního plánování k eliminaci/minimalizaci střetů v 
důsledku ekonomického a sociálního rozvoje území. 
Výchova a osvěta obyvatel ke zvýšení jejich účasti na ochraně 
přírody a krajiny. Zvýšení zájmu obyvatelstva na ochraně 
přírodních hodnot území, na rozumném využívání kvalitních částí 
krajiny pro krátkodobou rekreaci. 
Zlepšování péče o zvláště chráněná území včetně zlepšení 
systému monitorování území. 
Aktualizace jednotlivých částí ÚSES a realizace nefunkčních částí 
ÚSES s cílem zlepšení jeho fungování. Realizace navržených 
prvků ÚSES, případně pozemkových úprav – zvýšení ekologické 
stability krajiny. 
Využití finančních prostředků z evropských fondů Operačního 
programu Životní prostředí. 
Zachovaní charakteru otevřené zemědělské krajiny s mozaikou 
polí, luk a pastvin rozčleněných menšími lesními celky, liniemi 
vodních toků s doprovodem břehových prostorů a segmenty 
nelesní krajinné zeleně. 

Hrozby 

Povolování výstavby ve volné krajině (mimo zastavěná území 
obcí), degradace krajinného rázu výstavbou nevhodných staveb. 
V lesních porostech nerespektování výchovy lesa ke druhovému 
složení odpovídajícímu lesnímu typu, holosečné hospodaření v 
plochách s vymezenými prvky ÚSES. 
Nedostatek finančních prostředků na zajištění odpovídající 
ochrany životního prostředí a krajiny. 
Fragmentace krajiny při budování nových dopravních komunikací 
nebo vymezování zastavitelných ploch a střety s ÚSES. 
Rostoucí tlak na výstavbu v přírodně cenných územích. 

Zemědělský půdní 
fond a pozemky 

určené k plnění funkcí 
lesa 

Silné stránky 

Výskyt bonitně hodnotných půd zařazených do I. a II. třídy 
ochrany. 
Oblast vhodná pro rostlinnou i živočišnou výrobu. 
Vysoké investice do půdy za účelem zvýšení úrodnosti (z 80. a 90. 
let 20. století). 

Slabé stránky 

Upuštění od zemědělského hospodářství z důvodu nezájmu 
zemědělských podniků a soukromých zemědělců. 
V některých oblastech dochází k degradaci zemědělské půdy 
zarůstáním stromy a šířením plevele. 
Lesní plochy mají malou rozlohu a její fragmentace vede ke 
snížení jejich stability a schopnosti samoobnovy. 
Postupné snižování zemědělské půdy ve sledovaném období 
2010 až 2015. 

Příležitosti 

Rozvoj ekologických forem hospodaření na půdě. 
Zlepšování skladby lesních porostů při obnově/zakládání nových 
porostů. Preference původních a stanovišti odpovídajících dřevin. 
Rekonstrukce stávajících technických opatření na zemědělských 
půdách v rámci komplexních pozemkových úprav. 
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Hrozby 

Znehodnocování půdy intenzivním hospodařením, erozí a 
chemickými látkami. 
Zábory – trvalé odnětí ZPF v rámci modernizace dopravní 
infrastruktury, vysoký urbanizační tlak na rozvoj území na úkor 
zemědělské půdy. 
Zábory lesní půdy a její fragmentace v důsledku liniových staveb, 
riziko poškození lesních ploch větrem z důvodu jejich 
roztříštěnosti, náchylnost ke kalamitním stavům. 
Znehodnocování půdy vodní a větrnou erozí. 
Tlak na zábor nejkvalitnějších půd II.třídy ochrany pro výstavbu. 
Absence údržby melioračních soustav s rizikem následného 
zamokření a snížení úrodnosti půdy, poškození melioračních 
soustav výstavbou. 

Technická 
infrastruktura 

Silné stránky 
Vysoká kvalita pitné vody a absence problémů se zásobováním. 
Plošná plynofikace. 
Hustá síť distribučních stanic a vedení VN. 

Slabé stránky 
Občasné poklesy tlaku ve vodovodním řádu. 
Chybějící odkanalizování okrajových částí. 

Příležitosti 

Modernizace a rekonstrukce stávající kanalizační sítě a zvyšování 
napojení domácností na veřejnou kanalizaci s napojením na ČOV. 
Napojení okrajových částí obcí na kanalizaci. 
Možnost čerpání finančních prostředků z evropských fondů na 
budování technické infrastruktury. 
Využívání alternativních zdrojů energií a lepší informovanost 
obyvatel o těchto možnostech. 
Snaha o výstavbu nové kanalizační sítě pro nově vymezené 
zastavitelné plochy. 

Hrozby 

Zhoršení kvality vodních toků a dalších složek životního prostředí 
vypouštěním naředěných splaškových odpadních vod do 
recipientu z okrajových dosud nenapojených částí obcí. 
Návrat ke spalování tuhých paliv v důsledku zdražování cen 
energií a s tím spojené zhoršený stav životního prostředí. 

Dopravní 
infrastruktura 

Silné stránky 
Dobrá dostupnost města Havířov veřejnou hromadnou dopravou 
jak z hlediska počtu spojů, tak z hlediska délky trvání cesty. 
Trasa regionální cyklotrasy, hustá síť cyklostezek. 

Slabé stránky 

Špatný technický stav některých místních komunikací. 
S nárůstem počtu automobilů stoupá zatížení komunikací 
dopravou. Vznikají nebezpečné, nepřehledné situace (doprava, 
cyklisté, chodci). 

Příležitosti 
Možnosti využívání fondů Evropské unie. 
Realizace systému cyklostezek v širších vztazích v území s 
návazností na rekreační oblasti a sousední obce. 

Hrozby 

Odkládání realizace záměrů rozvoje a obnovy dopravní 
infrastruktury z důvodu nedostatku finančních prostředků. 
Rozmáhající se suburbanizace s negativními důsledky na 
dopravní situaci. 
Omezování počtu spojů ve veřejné autobusové v důsledku 
snižování dotací a zvyšování cen jízdného. 
Nedostatek financí na údržbu silnic. 

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky 
Pokračující růst počtu obyvatel. 
Zastavení demografického stárnutí. 

Slabé stránky 

Méně vzdělané obyvatelstvo včetně vysokoškolsky vzdělaných lidí 
v porovnání s krajským průměrem. 
Nedostatečná občanská vybavenost v území s rychle se rozvíjející 
rodinnou zástavbou. 

Příležitosti 

Migrační potenciál ze Slovenska a Polska, zlepšování migračního 
pohybu obyvatelstva. 
Zkvalitnění informovanosti o středoškolských oborech ve snaze 
zvýšit vzdělanostní úroveň obyvatelstva. 
Kvalitní pokrytí občanské vybavenosti nabízí možnosti stěhování 
obyvatel z měst na venkov. 

Hrozby 

Zrychlující se trend demografického stárnutí.  
Hrozba nedostatečné kapacity zařízení sociálních 
a zdravotnických služeb při očekávaném zvýšení podílu 
postproduktivní složky ve věkové struktuře obyvatelstva. 
Realizovaná urbanistická řešení nové zástavby vytvářejí rizika 
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segregace skupin obyvatel. 
Pokles koupěschopnosti obyvatelstva, který bude mít negativní 
dopad na možnost poskytování služeb. 

Bydlení 

Silné stránky Výrazný nárůst počtu rodinných domů. 

Slabé stránky 

Stoupající tendence výstavby rodinných domů (z hlediska záborů 
zemědělské půdy) a urbanisticky nevhodného rozpínání obce. 
Chybějící občanská infrastruktura v nových obytných souborech 
rodinných domů. 

Příležitosti 

Výstavba a revitalizace bytového fondu z prostředků Evropské 
unie. 
Zvýšení atraktivity bydlení zajištěním technické, dopravní a 
sociální infrastruktury. 
Zvýšený zájem o individuální bydlení z důvodu silné vazby na 
ORP Karviná a Orlová. 

Hrozby 
Tlaky na zástavbu všech volných ploch, suburbanizace bez řešení 
širších vazeb a občanského vybavení. 

Rekreace 

Silné stránky 
Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady spolupracující při 
rozvoji cestovního ruchu. 
Mírně kopcovitá krajina vhodná pro pěší turistiku a cykloturistiku. 

Slabé stránky 

Málo turistických atraktivit. 
Nízký počet návštěvníků v porovnání s krajským průměrem. 
Malý počet a nízká kvalita ubytovacích zařízení. 
Absence významné kulturní památky. 

Příležitosti 

Blízkost CHKO Beskydy. 
Spolupráce s okolními SO ORP v oblasti rozvoje cestovního 
ruchu. 
Potenciál k dalšímu rozšíření pěší turistiky a cykloturistiky. 

Hrozby 
Možné další negativní environmentální dopady v souvislosti 
s rozvojem individuální rekreace. 

Hospodářské 
podmínky 

Silné stránky 
Vysoká míra podnikatelské aktivity v porovnání s krajským 
průměrem. 

Slabé stránky - 

Příležitosti 
Možnost rozvoje podnikatelských aktivit občanů, především 
v oblasti inovačních technologií. 

Hrozby 

Dlouhodobě stagnující míra nezaměstnanosti a dlouhodobé 
nezaměstnanosti spolu klesající mírou zaměstnanosti. 
Útlum a restrukturalizace velkého průmyslu (OKD) nebo odchod 
některého z velkých zaměstnavatelů v regionu.  
Odliv „mozků“ a mladých vzdělaných lidí do jiných regionů ČR. 

Zájmy ochrany a 
bezpečnosti území 

Silné stránky - 

Slabé stránky Absence oddělení Policie ČR. 

Příležitosti - 

Hrozby - 

 

Odůvodnění: 

Slabou stránkou obce Horní Bludovice se jeví veřejná dopravní infrastruktura. Příčinou 
dopravního stavu je absence kvalitního silničního napojení a přímé napojení na železniční síť. 
Spíše záporný charakter má vodní režim, socio-demografické podmínky a rekreace. Silnou 
stránkou je hygiena životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění funkcí. Horní Bludovice jsou vybaveny kanalizací s menším 
podílem napojení především v centrální části všech obcí, okrajové části kanalizaci nemají. 
Většina domácností obce je plynofikována (90%). 

Od poslední aktualizace ÚAP 2014 nedošlo v území z hlediska udržitelného rozvoje 
vzhledem k vyváženosti sociálního, ekonomického a environmentálního působení k žádným 
zásadním změnám, které by výrazně ovlivnily vyhodnocení vyváženosti jednotlivých témat 
v této aktualizaci. 
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Záměry na provedení změn v území: 

Dopravní záměry – silniční 
Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název Záměry dle zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z12 
Záměry na úpravy a přeložky místních a 
účelových komunikací (z ÚPD) 

ÚPD Horní 
Bludovice Horní Bludovice 

Horní Bludovice, Prostřední 
Bludovice Místní trvá trvá 

Z141 Cyklostezky (záměry z ÚPD) ÚPD Horní 
Bludovice Horní Bludovice Horní Bludovice, Prostřední 

Bludovice Místní trvá trvá 

Z174 Koridor silnice III. třídy SSMSK 
Havířov, Horní 
Suchá, Horní 

Bludovice 

Šumbark, Havířov-město, 
Dolní Suchá, Dolní Datyně, 

Prostřední Suchá, 
Bludovice, Horní Suchá, 

Prostřední Bludovice, Horní 
Bludovice 

Nadmístní xxxx nový 

Z179 Silnice III.třídy (záměry z ÚPD) ÚPD Horní 
Bludovice Horní Bludovice Horní Bludovice, Prostřední 

Bludovice Místní trvá trvá 

 
Energetika 
Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název Záměry dle zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z18 Nošovice - Albrechtice (VVN) - zvýšení 
přenosové kapacity vedení 400 kV VVN 460 ZÚR MSK 

Těrlicko, Horní 
Bludovice, 

Albrechtice, Havířov, 
Horní Suchá 

Dolní Těrlicko, Horní 
Těrlicko, Prostřední 

Bludovice, Horní Bludovice, 
Albrechtice u Českého 

Těšína, Bludovice, Horní 
Suchá 

Nadmístní trvá trvá 

Z93 Energetika (záměry z ÚPD) ÚPD Horní 
Bludovice Horní Bludovice Horní Bludovice, Prostřední 

Bludovice Místní trvá trvá 

Z94 Rozšíření sítě VN a NN ČEZ Distribuce a.s. ORP Havířov 

Albrechtice u Č.T., 
Bludovice, Šumbark, Horní 

Bludovice, Prostřední 
Bludovice, Horní Těrlicko, 

Dolní Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou 

Místní trvá 
trvá -  

změna 
rozsahu 

Z97 Návrh 4 distribučních stanic (záměry z ÚPD) ÚPD Horní 
Bludovice 

Horní Bludovice Horní Bludovice, Prostřední 
Bludovice 

Místní trvá trvá 
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Teplo a plynoenergetika 
Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název Záměry dle zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z29 Plynovod RWE GasNet s.r.o. 

Albrechtice, Horní 
Suchá, Havířov, 
Horní Bludovice, 

Těrlicko 

Albrechtice u Českého 
Těšína, Horní Suchá, 

Prostřední Suchá, 
Havířov-město, 

Bludovice, Šumbark, 
Prostřední Bludovice, 

Dolní Těrlicko, 
Hradiště pod Babí 

horou 

Nadmístní trvá 
trvá - 

změna 
rozsahu 

Z32 Plynovod (záměry z ÚPD) ÚPD Horní Bludovice Horní Bludovice Horní Bludovice, 
Prostřední Bludovice Místní trvá trvá 

 
Vodní hospodářství 
Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název Záměry dle zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z35  Přečerpávací stanice OV, čerpací stanice OV 
(záměry z ÚPD) ÚPD Horní Bludovice Horní Bludovice Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice Místní trvá trvá 

Z111 Technologické objekty odvádění splaškových 
vod (záměry z ÚPD) ÚPD Horní Bludovice Horní Bludovice Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice Místní trvá trvá 

Z38 Vodovody (záměry z ÚPD) ÚPD Horní Bludovice Horní Bludovice Horní Bludovice, 
Prostřední Bludovice Místní trvá trvá 

Z43 Kanalizační síť (záměry z ÚPD) ÚPD Horní Bludovice Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice Místní trvá trvá 

 
Environmentální záměry 
Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název Záměry dle zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z167 Lesopark obec Horní Bludovice Horní Bludovice Horní Bludovice Místní xxxx nový 
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Urbanistické záměry 
Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název Záměry dle zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z55 Plocha obnovy - přestavba areálu stavebnin na 
plochu občanské vybavenosti ÚPD Horní Bludovice Horní Bludovice Místní trvá trvá 

Z56 Plocha obnovy - přestavba bývalého 
zemědělského areálu na plochu výroby ÚPD Horní Bludovice Prostřední Bludovice Místní trvá trvá 

Z57 Plocha obnovy - plocha přestavby určena pro 
bydlení ÚPD Horní Bludovice Prostřední Bludovice Místní trvá trvá 

Z60 Zastavitelná plocha o celkové výměře 111,4 ha 
(z ÚPD Horní Bludovice) ÚPD Horní Bludovice Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice Místní trvá trvá 

Z63 Ochranná pásma hřbitovů v obci Horní 
Bludovice 

podle zákona Horní Bludovice Horní Bludovice, 
Prostřední Bludovice 

Místní trvá trvá 

Z168 Nová budova základní devítileté školy a 
mateřské školy obec Horní Bludovice Horní Bludovice Horní Bludovice Místní xxxx nový 

 
 

Požadavky na odstranění nebo omezení urbanistických, dopravních, technických, environmentální a hygienických závady 

Urbanistické závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

UZ9 Zastavitelné plochy na 
odvodněných pozemcích 

Zachování technických opatření 
na zemědělských půdách  Horní Bludovice Horní Bludovice územní plán trvá trvá 

UZ10 
Dlouhodobě nevyužitý rozestavěný 
areál - Areál zdraví (bydlení RD + 
BD) 

Nejasné využití ploch Havířov, Horní 
Bludovice 

Bludovice, 
Prostřední 
Bludovice 

územní plán trvá 

Horní Bludovice 
- zahájena 
výstavba, 
Havířov - 
zahájena 

výstavba, dále 
nesledováno 

UZ20 
Slévání obcí - rozvoj obytné 
zástavby proti sobě až do splynutí 
obcí, rozbití sídelní struktury 

Tlaky na zástavbu všech volných 
ploch v Havířově, Horních 
Bludovicích a Těrlicku, 
suburbanizace bez řešení širších 
vazeb a občanského vybavení 

Havířov, Horní 
Bludovice, Horní 
Suchá, Těrlicko 

hraniční území 
obcí územní plán trvá 

Horní Bludovice 
- trvá, Horní 
Suchá - trvá, 

Těrlicko - trvá, 
Havířov - trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

UZ21 Neúměrný nárůst bydlení bez 
občanského vybavení a práce 

Suburbanizace bez řešení širších 
vazeb a občanského vybavení Horní Bludovice 

Horní Bludovice, 
Prostřední 
Bludovice 

územní plán trvá trvá 

UZ22 Potencionální povodňové riziko 
prochází zájmovým územím 

Významné povodňové riziko, 
které je stanoveno podle 
Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2007/60/ES 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední 
Bludovice 

- nový problém vypuštěno, dále 
nesledováno 

 

 

Dopravní závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

DZ5 Nedostatečné dopravní napojení 
komunikací Dopravní závada Horní Bludovice Prostřední 

Bludovice studie trvá trvá 

 

 

Technické závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

TZ1 Chybějící kanalizace s napojením 
na ČOV v západní částí území Napojení na kanalizaci Horní Bludovice 

Horní Bludovice, 
Prostřední 
Bludovice 

územní plán trvá trvá 

 

 

Environmentální závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

EZ7 Významná stromová alej podél 
frekventované komunikace III. třídy Ochrana krajinného rázu Horní Bludovice Horní Bludovice - trvá trvá 
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Hygienické závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

HZ2 Absence sběrného dvora Plán odpadového hospodářství 
MSK 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední 
Bludovice 

územní plán trvá 

vyřešeno - 
obec má 

uzavřenou 
smlouvu s obcí 

Těrlicko o 
využívání jejich 
sběrného dvora 

 

Ostatní závady zjištěné pořizovatelem z podkladové části B 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

OZ3 Meliorační systémy - velkoplošné 
odvádění vody 

Státní pozemkový úřad, jako 
nástupnická organizace po 
ZVHS, neposkytla údaje v 
takovém rozsahu jako ZVHS. 
Proto bylo nutné část dat od 
ZVHS z roku 2008 použít pro 
aktualizaci 2016. 

celé ORP Havířov k.ú. ORP Havířov 
ÚAP - 

poskytovatel 
údajů 

- nový problém 

 

 

Požadavky na odstranění nebo omezení vzájemných střetů záměrů v území s limity využití území 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

sZL10 Záměr silnice I. třídy křižuje 
zastavěné území střet záměru s limitem v území Horní Bludovice Prostřední 

Bludovice územní plán 

trvá – varianta 
ovšem není 
ŘSD dále 
sledována 

dále 
nesledováno 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

sZL46 

Střet záměru obce na vybudování 
nové devítileté školy a mateřské 
školy s vymezeným záplavovým 
územím a melioracemi 

Ve vymezené lokalitě je 
realizován meliorační systém za 
účelem zlepšení úrodnosti plochy 
a zasahuje zde záplavové území 
Q100. 

Horní Bludovice Horní Bludovice územní plán - nový problém 

sZL47 
Střet záměru obce na vybudování 
nového lesoparku s vymezeným 
lokálním biokoridorem 

Ve vymezené lokalitě je částečně 
vymezen lokální biokoridor Horní Bludovice Horní Bludovice územní plán - nový problém 

 

Požadavky na odstranění nebo omezení vzájemných střetů záměrů v území 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

sZZ5 Záměr silnice I. třídy je v konfliktu 
se záměrem zastavitelné plochy 

Vzájemný střet záměru (dále již 
nesledované varianty) v území 

Havířov, Horní 
Bludovice 

Bludovice, 
Prostřední 
Bludovice 

územní plán trvá dále 
nesledováno 

 

Požadavky na odstranění nebo omezení slabých stránek, hrozeb a rizik souvisejících s nevyvážeností územních podmínek URÚ 
– bez grafiky 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

VD3 
Hladina záplavového území (Q100) 
zasahuje do zastavěného území 
obcí 

Potřeba navrhnout 
protipovodňová opatření 
a nerozšiřovat zastavitelné území 
do záplavového území Q100 

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá a Těrlicko 

Bludovice, Dolní Datyně, 
Havířov-město, Dolní 

Suchá, Prostřední Suchá, 
Šumbark, Horní Suchá, 
Albrechtice u Českého 

Těšína, Horní Bludovice, 
Prostřední Bludovice, 

Horní Těrlicko, Hradiště 
pod Babí horou 

územní plán trvá trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

HŽP1 Překračovány imisní limity 
stanovené pro ochranu zdraví lidí 

Koncentrace polétavého prachu a 
polycyklické aromatické 
uhlovodíky a přízemního ozónu 

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá a Těrlicko 

k.ú. ORP Havířov ÚAP Kraje trvá trvá 

OPK3 
Pokračující zábory volné krajiny a 
znehodnocení přírody rozšiřováním 
zástavby 

Suburbanizační devastace krajiny celé ORP Havířov celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

OPK5 Rostoucí tlak na výstavbu v 
přírodně cenných územích Suburbanizační devastace krajiny Horní Bludovice, 

Havířov, Těrlicko 

Dolní Datyně, Horní 
Bludovice, Havířov-město, 

Dolní Těrlicko, Horní 
Těrlicko, Hradiště pod 

Babí horou 

územní plán trvá trvá 

ZPFaP
UPFL1 

Minimalizovat zásahy do lesních 
porostů v rámci ÚPD a zábory 
zemědělské půdy 

Suburbanizační devastace krajiny celé ORP Havířov celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

ZPFaP
UPFL2 

Minimalizovat negativní dopady v 
souvislosti s plánovanou zástavbou 
a rozvojem rekreačních a dalších 
aktivit 

Využívat stávající plochy vyjmuté 
z ZPF a navracet po rekultivaci 
plochy zpět do ZPF 

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá 

k.ú.obcí územní plán trvá trvá 

ZPFaP
UPFL3 

Minimalizovat zábor pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Omezit rozdělování lesních 
ploch, které vede ke snižování 
jejich stability a schopnosti 
samoobnovy 

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá a Těrlicko 

celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

ZPFaP
UPFL4 Zalesňování pozemků 

Zemědělsky nevyužívaných, 
erozně ohrožených, s nízkou 
hodnotou pro ochranu přírody 

Albrechtice, Horní 
Bludovice a 

Těrlicko 
k.ú.obcí územní plán trvá trvá 

TI1 Nedostatečné napojení obyvatel na 
kanalizaci 

Týká se pouze okrajových částí 
obcí nebo s nově vymezenými 
rozsáhlými zastavitelnými 
plochami 

Okrajové části obcí 
Horní Bludovice, 

Albrechtice, 
Těrlicko, Havířov 

Okrajové části obcí Horní 
Bludovice, Albrechtice, 

Těrlicko, Havířov 

územní plán, 
studie 

průběžně 
realizováno 

Albrechtice 
- trvá, Horní 
Bludovice - 

trvá, 
Těrlicko - 
průběžně 

realizováno, 
Havířov - 
průběžně 

realizováno 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

B1 

Zasíťování pozemků (zavedení 
inženýrských sítí) pro novou 
výstavbu rodinných a bytových 
domů 

V souvislosti s novými územními 
plány je nutné zajistit realizaci 
zasíťování pozemků. 

celé ORP Havířov celé ORP Havířov 
studie, 

projektová 
příprava 

trvá trvá 

B2 Vysoký tlak na vymezování nových 
zastavitelných ploch pro RD 

 V souvislosti s migračním 
úbytkem obyvatel z Havířova a v 
ORP Karviné 

Těrlicko a Horní 
Bludovice k.ú. obcí ÚAP Kraje, 

Studie kraje trvá stoupající 
tendence 

HP1 
Usilovat o vymezení nových ploch 
pro rozvoj podnikání nebo plochy 
zemědělské 

Podpora zvýšení zaměstnanosti. Albrechtice, Horní 
Bludovice, Těrlicko k.ú.obcí územní plán trvá trvá 

HP2 

Vysoká míra nezaměstnanosti, 
dlouhodobá míra nezaměstnanosti, 
pokles počtu obsazených 
pracovních míst, nízká míra 
podnikatelské aktivity 

Silná vazba na Ostravský region, 
důsledek ekonomických 
problémů regionu. 

celé ORP Havířov celé ORP Havířov 

nelze řešit 
nástroji 

územního 
plánování 

trvá trvá 

 

 

Úkoly stanovené z PÚR ČR, ZÚR MSK a Politiky architektury a stavební kultury ČR, ÚAP MSK 2015 – bez grafiky 

Problémy k řešení vyplývající z Aktualizace č.1 PÚR 2015 

Charakteristika 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový horizont 
2014 

Časový horizont 
2016 Dotčené obce 

Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových 
oblastech a rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem 
veřejné infrastruktury. Z tohoto důvodu v rozvojových oblastech a v rozvojových 
osách vytvářet podmínky pro umístění aktivit mezinárodního a republikového 
významu s požadavky na změny v území a tím přispívat k zachování charakteru 
území mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy (OB2 , OS13) 

celé ORP Havířov územní plán - nový dokument 

Úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojové osy, musí být převzaty 
do územně plánovací dokumentace krajů a obcí (OB2 ,OS13) celé ORP Havířov územní plán - nový dokument 
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Problémy k řešení vyplývající z ZÚR MSK 

Charakteristika 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový horizont 
2014 

Časový horizont 
2016 Dotčené obce 

Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nadmístního 
významu včetně územních rezerv a vymezení skladebných částí ÚSES při 
zohlednění územních vazeb a souvislostí s přilehlým územím sousedních krajů a 
Polska.  

celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

Vymezit plochu po umístění Krajského integrovaného centra využívání komunálních 
odpadů.  celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

Vymezit plochu pro veřejné logistické centrum.  celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 
Nové rozvojové plochy vymezovat o přednostně v lokalitách dříve zastavěných nebo 
devastovaných území (brownfields) a v prolukách stávající zástavby. celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

Nové rozvojové plochy vymezovat o výhradně se zajištěním dopravního napojení na 
existující nebo plánovanou nadřazenou síť silniční, resp. železniční infrastruktury; 
mimo stanovená záplavová území (v záplavových územích pouze výjimečně a ve 
zvláště odůvodněných případech). 

celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel 
nezbytné plochy. celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

V rámci ÚP obcí vymezit v odpovídajícím rozsahu plochy veřejných prostranství a 
veřejné zeleně.  celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

 

Navržené úkoly z Politiky architektury a stavební kultury ČR pro veřejnou správu na úrovni obcí 

Charakteristika 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový horizont 
2014 

Časový horizont 
2016 Dotčené obce 

V jednotlivých sídlech, zejména pak ve městech, stanovit v územně plánovací 
dokumentaci dlouhodobě platnou urbanistickou koncepci vycházející mimo jiné z role 
sídla v sídelní struktuře, z respektování hodnot okolní krajiny, urbanistických hodnot a 
charakteru prostředí, pestrosti a rozmanitosti prostředí, ze sledování bezpečnosti a 
zdraví obyvatel a ekonomické prosperity. 

celé ORP Havířov územní plán - nový dokument 

Při podnětech a návrzích na změnu územního plánu posuzovat ovlivnění stanovené 
urbanistické koncepce. celé ORP Havířov územní plán - nový dokument 

Při návrhu územních plánů využít především rezervy v rámci zastavěného území 
(zejména přestavbové plochy) a omezit rozrůstání sídel do krajiny a zábory 
zemědělské půdy, obzvláště v nejvyšších třídách ochrany zemědělského půdního 
fondu. Toto opatření uplatňovat s přihlédnutím k lokálním specifikům a aplikovat ho 
jak pro využití obytné, tak i průmyslové a logistické. 

celé ORP Havířov územní plán - nový dokument 
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Charakteristika 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový horizont 
2014 

Časový horizont 
2016 Dotčené obce 

V územně analytických podkladech analyzovat dostupnost zařízení veřejné 
infrastruktury pro plochy bydlení. Poznatky o nevyhovující dostupnosti aplikovat při 
formulaci problémů k řešení v příslušných územně plánovacích podkladech a dále 
zohlednit v územně plánovací dokumentaci. Zohlednit spolupráci sídel při využití 
zařízení občanského vybavení. 

celé ORP Havířov územní plány, ÚAP 
ORP - nový dokument 

V územně plánovací dokumentaci prosazovat polyfunkční využití městských center. 
Koordinovat rozvoj obslužných center nadmístního významu z úrovně kraje. celé ORP Havířov územní plán - nový dokument 

Identifikovat hodnoty, využití, funkčnost a dostupnost veřejných prostranství v 
územně analytických podkladech. celé ORP Havířov ÚAP ORP - nový dokument 

Závěry vyhodnocení veřejných prostranství v územně analytických podkladech 
promítat do zadání a návrhu územně plánovacích dokumentací. celé ORP Havířov územní plán - nový dokument 

Při tvorbě územních plánů, případně územních studií, strukturovat a hierarchizovat 
systém veřejných prostranství v sídlech. celé ORP Havířov územní plán - nový dokument 

Využívat územní studie pro prověření systémů veřejných prostranství, včetně 
systémů veřejné zeleně, a jejich konkrétního řešení. celé ORP Havířov územní studie - nový dokument 

Využívat regulační plány pro stabilizaci návrhu parcelace zastavitelných ploch s 
vymezením veřejných prostranství. 

celé ORP Havířov regulační plán - nový dokument 

Parcelaci zastavitelných ploch řešit na základě komplexního návrhu s vymezením 
veřejných prostranství, nepřipustit jejich využití po částech bez celkové koncepce 
řešení. Pro schválení komplexního návrhu se doporučuje využívat dohody o 
parcelaci. 

celé ORP Havířov územní plán, 
regulační plán - nový dokument 

Nástroji územního plánování zamezovat vzniku stavebních souborů, které 
znemožňují prostupnost území. 

celé ORP Havířov 
územní plán, 

regulační plán, 
územní studie 

- nový dokument 

Vypisovat architektonicko-urbanistické soutěže a soutěže o návrh na významná 
veřejná prostranství financovaná z veřejných rozpočtů. celé ORP Havířov 

činností úřadu 
územního 
plánování 

- nový dokument 

V návrzích veřejných prostranství zajistit jejich komplexní řešení včetně dopravní a 
technické infrastruktury, problematiky veřejné zeleně a její návaznosti na krajinu a 
způsobu vsakování atmosférických srážek a odvodnění zpevněných ploch. 

celé ORP Havířov 
územní plán, 

regulační plán, 
územní studie 

- nový dokument 

Nástroji územního plánování prosazovat adekvátní využití a měřítko objektů 
obklopujících veřejná prostranství. Dbát na respektování genia loci lokality. celé ORP Havířov 

územní plán, 
regulační plán, 
územní studie 

- nový dokument 

Připravovat úpravy veřejných prostranství za účasti veřejnosti. celé ORP Havířov 
činností úřadu 

územního 
plánování 

- nový dokument 

Zlepšit péči o stávající veřejná prostranství a jejich kultivaci, využívat při tom i účast 
veřejnosti. celé ORP Havířov nelze řešit nástroji 

územního - nový dokument 
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Charakteristika 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový horizont 
2014 

Časový horizont 
2016 Dotčené obce 

plánování 

V územních plánech stanovovat charakter a strukturu stávající i navrhované 
zástavby. celé ORP Havířov územní plán - nový dokument 

V územně analytických podkladech zpracovat analýzu urbanistického popřípadě i 
architektonického charakteru významných lokalit zastavěného území. celé ORP Havířov ÚAP ORP - nový dokument 

V územně analytických podkladech zpracovat analýzu kompozičních vztahů v 
zastavěném území i v krajině. celé ORP Havířov ÚAP ORP - nový dokument 

Zajistit, aby při výběrových řízeních na územně plánovací a projekční činnosti (včetně 
zahradně-krajinářských úprav) byla hlavním kritériem výběru kvalita. Cena za 
územně plánovací a projekční práce nesmí být jediným kritériem. 

celé ORP Havířov 
činností úřadu 

územního 
plánování 

- nový dokument 

Při přípravě významných budov financovaných z veřejných rozpočtů se doporučuje 
přednostně využívat architektonické soutěže a soutěže o návrh. 

celé ORP Havířov 
činností úřadu 

územního 
plánování 

- nový dokument 

Zapojovat veřejnost (dospělé i děti, zejména školy) do projektů ovlivňujících veřejný 
prostor. celé ORP Havířov 

činností úřadu 
územního 
plánování 

- nový dokument 

 
Úkoly stanovené z ÚAP MSK 2015 

Charakteristika 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový horizont 
2014 

Časový horizont 
2016 Dotčené 

obce 
Dotčené 

k.ú. 

Střet záměru přeložky silnice v Havířově se zájmy ochrany přírody (EVL Natura) a se 
stávající zástavbou -  (P-D11) 

celé ORP Havířov nespecifikováno - nový dokument 
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HORNÍ SUCHÁ 

 

Vysvětlivky: 

1 – Horninové prostředí a geologie 

2 – Vodní režim 

3 – Hygiena životního prostředí 

4 – Ochrana přírody a krajiny 

5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

6 – Technická infrastruktura 

7 – Veřejná dopravní infrastruktura 

8 – Socio-demografické podmínky 

9 – Bydlení 

10 – Rekreace 

11 – Hospodářské podmínky 

12 – Zájmy ochrany a bezpečnosti území. 

 

 

 

 

SWOT analýza 

Reliéf, horninové 
prostředí a geologie 

Silné stránky 
Nízké zatížení území radonem. 
Existence významných zásob černého uhlí a zemního plynu 
nadmístního významu. 

Slabé stránky 

Výrazné narušení hydrogeologického režimu v důsledku důlní 
činnosti. 
Vysoký výskyt poddolovaných území a lokalit se zátěží po těžbě a 
zpracování nerostných surovin vytvářející omezení pro rozvoj 
území. 
Závislost na dovozu stavebních surovin ze vzdálených oblastí. 
Obtížně řešitelné střety potenciálních ložisek nerostných surovin a 
pásem ochrany přírody a krajiny. 

Příležitosti 

Revitalizace/asanace území narušených těžbou s využitím 
dotačních programů a jejich následné polyfunkční využití. 
Využití ložisek nerostných surovin pro rozvoj regionu a snížení 
závislosti na surovinách ze vzdálených oblastí. 
Využití ložisek plynu vázaného na sloje černého uhlí. 
Koncepční řešení začlenění ploch rekultivovaných po těžbě. 
Komplexní revitalizace území dotčeného těžbou černého uhlí. 

Hrozby 
Výstavba v geologicky nevhodných prostředích. 
Negativní dopady důlní činnosti na stávající stavby. 
Výstup volných důlních plynů s obsahem metanu. 

Vodní režim 

Silné stránky 
Poměrně dobré zabezpečení proti povodním. 
Většina území je napojena na vodovodní síť vodohospodářské 
soustavy se zajištěnou kvalitou pitné vody. 

Slabé stránky 

Riziko lokálních povodní z menších toků s nedokonalou 
protipovodňovou ochranou. 
Vodní útvary povrchové i podzemní vody v celém území jsou 
označeny za rizikové z hlediska nebezpečí znečištění.  
Úsek významného povodňového rizika v oblasti od ústí toku 
Sušanka po Horní Suchou (kilometráž 0,0 – 9,3). 

Příležitosti 

Realizace hydrotechnických staveb a přírodě blízkých opatření 
určených k zvyšování retence vod v krajině a ke snižování 
povodňových škod. 
Snížení znečištění povrchových a podpovrchových vod 
vznikajícího vypouštěním nebezpečných látek a nevhodným 
hospodařením na zemědělských plochách 

Hrozby 

Zhoršování kvality podzemních vod vypouštěním koncentrovaných 
důlních vod. 
Postupné dlouhodobé snižování zásob podzemních vod. 
Klesající retenční schopnost území v důsledku vodní eroze, 
zhoršování odtokových poměrů. 
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Nepřijetí preventivních protipovodňových opatření, neřešení 
opatření zejména v nedostatečně chráněných územích. 
Ohrožení významnějších vodních zdrojů s mělce podpovrchovou 
vodou v dlouhých obdobích sucha. 

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky 

Probíhající rekultivační a sanační práce na starých ekologických 
zátěžích. 
Dostatečný systém nakládání s odpady a dostatečná kapacita 
skládky DEPOS v obci Horní Suchá. 
Zavedlení systému separovaného sběru pro základní druhy 
odpadu. 
Biologicky rozložitelný odpad je zpracováván v kompostárně při 
skládce DEPOS Horní Suchá. 
Plynofikace obce přispívá ke snížení znečištění ovzduší v topné 
sezóně v celém území ORP. 
Na místě hald (odvalů apod.) probíhá rekultivace. 

Slabé stránky 

Zvýšená hlučnost a imisní zatížení významnými komunikacemi. 
Výskyt ploch, u kterých je v budoucnu nutná revitalizace. 
Velký výskyt lokalit evidovaných jako stará ekologická zátěž. 
Překročení všech sledovaných znečišťujících látek imisních limitů 
pro ochranu zdraví lidí. 
Severozápadní směr větru ovlivňuje kvalitu bydlení v okolí skládky 
DEPOS. 

Příležitosti 

Sanace starých ekologických zatížení – možnost využití 
prostředků Evropské unie. 
Využiti normativních nástrojů k snižování emisi ze zdrojů 
znečištění. 
Vybudování obchvatů silnice I/11 za účelem snížení emisní 
a hlukové zátěže. 
Stanovení zón s omezenou dopravou v případě smogových 
situací. 
Čerpání prostředků na projekty zaměřené na odpadové 
hospodářství z Operačního programu ŽP. 

Hrozby 

Zvyšování intenzity dopravy může vést ke zvýšení emisí a 
imisních koncentrací látek znečišťujících ovzduší včetně zvýšení 
hlukové zátěže v blízkosti dopravních komunikací. 
Omezené využití území a rizika spojená s existencí starých 
ekologických zátěží v důsledku jejich neřešení nebo zastavení 
revitalizačních prací. 
Nárůst emisí z plošných zdrojů spalováním tuhých paliv 
v důsledku zvyšování cen plynu a elektrické energie. 
Dálkový přesun emisí z velkých bodových zdrojů z Ostravska, 
Třinecka a Polska. 
Neochota občanů spolupracovat na separaci odpadů – zvýšení 
množství netříděného komunálního odpadu, černých skládek. 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Silné stránky 

Vymezeny prvky ÚSES včetně upřesněných tras regionálního 
ÚSES, většina prvků ÚSES je vymezena ve stávajících lesních 
porostech. 
Dobrá druhová skladba většiny porostů. 
Rozšiřování interakčního prvku posilující ekologickou stabilitu 
území postiženého důlními vlivy. 

Slabé stránky 

Krajina je negativně ovlivněna těžbou nerostných surovin. 
Výskyt střetů mezi prvky ÚSES a komunikacemi a vedením 
energetických sítí. 
Nízká ekologická stabilita území, menší podíl ekologicky stabilních 
ploch. 

Příležitosti 

Využití územního plánování k eliminaci/minimalizaci střetů v 
důsledku ekonomického a sociálního rozvoje území. 
Výchova a osvěta obyvatel ke zvýšení jejich účasti na ochraně 
přírody a krajiny.  
Rekonstrukce a vznik nových ploch veřejné zeleně. 
Aktualizace jednotlivých částí ÚSES a realizace nefunkčních částí 
ÚSES s cílem zlepšení jeho fungování. Realizace navržených 
prvků ÚSES, případně pozemkových úprav – zvýšení ekologické 
stability krajiny. 
Posílení ekologické stability a biologické diverzity vhodnou 
rekultivací ploch zasažených těžbou nerostných surovin. 
Využití finančních prostředků z evropských fondů Operačního 
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programu životní prostředí. 
Zachování ploch, které jsou svým specifickým krajinným 
charakterem (např. staré hlady a odkaliště) relativně unikátními 
biotopy a představují tak lokality s výskytem vzácných druhů 
rostlin a živočichů. 
Ochrana a doplnění struktury nelesní zeleně o přírodně hodnotné 
prvky, vzniklé z cílené rekultivace nebo přirozené sukcese na 
antropicky přeměněných plochách. 

Hrozby 

Povolování výstavby ve volné krajině (mimo zastavěná území 
obcí), degradace krajinného rázu výstavbou nevhodných staveb. 
V lesních porostech nerespektování výchovy lesa ke druhovému 
složení odpovídajícímu lesnímu typu, holosečné hospodaření v 
plochách s vymezenými prvky ÚSES. 
Nedostatek finančních prostředků na zajištění odpovídající 
ochrany životního prostředí a krajiny. 
Fragmentace krajiny při budování nových dopravních komunikací 
nebo vymezování zastavitelných ploch a střety s ÚSES. 
Růst intenzity automobilové dopravy na páteřních komunikacích. 

Zemědělský půdní 
fond a pozemky 

určené k plnění funkcí 
lesa 

Silné stránky 

Výskyt bonitně hodnotných půd zařazených do II. třídy ochrany. 
Dobré produkční podmínky pro lesní porosty, převažují listnaté 
lesy, smrkové představují pouze malý podíl. 
Tradice zemědělské činnosti i v méně příznivých podmínkách. 

Slabé stránky 

Lesní plochy mají malou rozlohu a její fragmentace vede ke 
snížení jejich stability a schopnosti samoobnovy. 
V některých oblastech dochází k degradaci zemědělské půdy 
zarůstáním stromy a šířením plevele. 

Příležitosti 

Rekultivace ploch zasažených těžbou a jejich zalesnění nebo 
zemědělské využití. 
Zlepšování skladby lesních porostů při obnově/zakládání nových 
porostů. Preference původních a stanovišti odpovídajících dřevin. 
Využití stávajících lesů pro každodenní příměstskou rekreaci. 
Budování interakčních prvků v krajině (aleje a pásy zeleně podél 
cest a vodotečí). 

Hrozby 

Zábory lesní půdy a její fragmentace v důsledku liniových staveb, 
riziko poškození lesních ploch větrem z důvodu jejich 
roztříštěnosti, náchylnost ke kalamitním stavům. 
Znehodnocování půdy vodní a větrnou erozí. 
Tlak na zábor nejkvalitnějších půd II.třídy ochrany pro výstavbu. 

Technická 
infrastruktura 

Silné stránky 

Vysoká kvalita pitné vody a absence problémů se zásobováním. 
Dobrá úroveň likvidace komunálních odpadních vod způsobena 
vysokým podílem (zejména v centrálních částech) napojení 
domácností v jednotlivých obcích na kanalizaci. 
Napojení na ČOV, které mají dostatečnou kapacitu. 
Dostatečné zásobování dodávkami tepla centrální tepelnou 
soustavou či plynovými kotelnami. 
Hustá síť distribučních stanic a vedení VN. 

Slabé stránky 

Špatný stav kanalizační sítě způsobený vlivem důlních otřesů. 
Obec nemá vybudovanou vlastní ČOV.  
Nedostatečná úroveň plynofikace (pouze 50 % napojených domů). 
Absence velkého zdroje elektrické energie 

Příležitosti 

Jsou vymezeny plochy a koridory pro záměry v oblasti 
plynoenergetiky a elektroenergetiky nadmístního významu 
v rámci ZÚR Moravskoslezského kraje. 
Modernizace a rekonstrukce stávající kanalizační sítě a zvyšování 
napojení domácností na veřejnou kanalizaci s napojením na ČOV. 
Napojení okrajových částí obcí na kanalizaci. 
Možnost čerpání finančních prostředků z evropských fondů na 
budování technické infrastruktury. 
Využívání alternativních zdrojů energií a lepší informovanost 
obyvatel o těchto možnostech. 
Snaha o výstavbu nové kanalizační sítě pro nově vymezené 
zastavitelné plochy. 
Pro rozvoj, doplnění a zkvalitnění systémů technické infrastruktury 
přednostně využívat koridory stávajících sítí, plochy brownfields a 
revitalizované plochy po těžbě. 
Využití tepelné energie z plánované spalovny komunálního 
odpadu. 
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Hrozby 

Zhoršení kvality vodních toků a dalších složek životního prostředí 
vypouštěním naředěných splaškových odpadních vod do 
recipientu z okrajových dosud nenapojených částí obcí. 
Návrat ke spalování tuhých paliv v důsledku zdražování cen 
energií a s tím spojené zhoršený stav životního prostředí. 
V důsledku poddolovaného území hrozba havárie infrastruktury 
technických sítí (vodovody, plynovody, kanalizace). 

Dopravní 
infrastruktura 

Silné stránky 
Poloha na významné celostátní železniční trati (trať č. 321). 
Dobrá dostupnost města Havířov veřejnou hromadnou dopravou 
jak z hlediska počtu spojů, tak z hlediska délky trvání cesty. 

Slabé stránky 

Vedení zatížené silnice II/475 zastavěným územím obce spojené 
s nadměrným imisním a hlukovým zatížením. 
Složité technické podmínky v poddolovaných oblastech pro 
realizaci nových tras dopravní infrastruktury. 
Špatný technický stav některých místních komunikací. 
V důsledku poddolovaného území hrozba havárie infrastruktury 
technických sítí (vodovody, plynovody, kanalizace). 
Nedostatečné využití možnosti kombinované přepravy nákladů 
(silnice – železnice – vlečky). 

Příležitosti 

Realizace plánovaných silničních obchvatů. 
Realizace uvažovaného rychlostního tahu I/11. 
Možnosti využívání fondů Evropské unie. 
Realizace systému cyklostezek v širších vztazích v území s 
návazností na sousední obce. 
Využití koridorů stávajících sítí, ploch brownfields a 
revitalizovaných ploch pro doplnění a zkvalitnění systémů 
dopravní infrastruktury. 
Rozvoj letiště Ostrava-Mošnov včetně navazující průmyslové zóny 
a posílení jejich vazeb na silniční a železniční síť republikového a 
mezinárodního významu a na Ostravu a ostatní sídelní centra 
MSK. 

Hrozby 

Odkládání realizace záměrů rozvoje a obnovy dopravní 
infrastruktury z důvodu nedostatku finančních prostředků. 
Zábor půdy pro realizaci plánovaných záměrů dopravní 
infrastruktury. 
Nárůst tranzitní nákladní dopravy na hlavních trasách ve směru na 
Slovensko a Polsko. 
Zvyšování koncentrace individuální dopravy. 
Omezování počtu spojů ve veřejné autobusové a železniční 
dopravě v důsledku snižování dotací a zvyšování cen jízdného. 
Nedostatek financí na údržbu silnic. 

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky 

Nabídka i pokrytí zdravotnických služeb a sociální péče a dobře 
dostupná komplexní zdravotnická péče v nemocnici v Havířově. 
Dostatečná nabídka a kapacita mateřských školek a základních 
škol. 

Slabé stránky 

Méně vzdělané obyvatelstvo včetně vysokoškolsky vzdělaných lidí 
v porovnání s krajským průměrem. 
Sociální segmentace obyvatelstva 
Migrace sociálně nepřizpůsobivých občanů z jiných regionů. 

Příležitosti 

Migrační potenciál ze Slovenska a Polska, zlepšování migračního 
pohybu obyvatelstva. 
Rozvoj sociálních a ubytovacích služeb pro seniory, rozvoj terénní 
péče. 
Zkvalitnění informovanosti o středoškolských oborech ve snaze 
zvýšit vzdělanostní úroveň obyvatelstva. 
Kvalitní pokrytí občanské vybavenosti nabízí možnosti stěhování 
obyvatel do menších sídel. 
Regenerace sídel s cílem posílení jejich městských funkcí a 
atraktivity pro kvalitní bydlení mladých lidí. 

Hrozby 

Odliv mladých lidí z regionu. 
Zrychlující se trend demografického stárnutí. 
Hrozba nedostatečné kapacity zařízení sociálních 
a zdravotnických služeb při očekávaném zvýšení podílu 
postproduktivní složky ve věkové struktuře obyvatelstva. 
Snižování městských a obecních rozpočtů. 
Pokles koupěschopnosti obyvatelstva, který bude mít negativní 
dopad na možnost poskytování služeb. 
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Bydlení 

Silné stránky 
Zvýšení podílu bytového fondu v osobním vlastnictví. 
Výrazný nárůst bytů ve vlastním domě. 

Slabé stránky 

Relativně starý bytový fond. 
Vysoké ceny nájmů bytů vlastněných firmou RPG a snižování 
jejich obsazenosti. 
Zdevastovaný bytový fond v oblastech s výskytem 
nepřizpůsobivých občanů. 
Omezení možnosti individuální výstavby, kde je podmíněno 
pořízení územní studie územním plánem. 

Příležitosti 

Výstavba a revitalizace bytového fondu z prostředků Evropské 
unie. 
Zvýšení atraktivity bydlení zajištěním technické, dopravní a 
sociální infrastruktury. 
Zvýšený zájem o individuální bydlení z důvodu silné vazby na 
ORP Karviná a Orlová. 

Hrozby 

Stárnutí bytového fondu a zhoršení stavu objektů, především 
v méně atraktivních oblastech. 
Prodej veškerého bytového fondu vlastněného obcemi. 
Deregulace cen nájmů povede ke zvýšení problémů s úhradou 
nájmů a to především u neúplných rodin, domácností jednotlivců a 
sociálně slabších obyvatel. 
Stagnace revitalizace a výstavby bytových domů. 

Rekreace 

Silné stránky - 

Slabé stránky 

Málo turistických atraktivit. 
Nízký počet návštěvníků v porovnání s krajským průměrem. 
Malý počet a nízká kvalita ubytovacích zařízení. 
Absence významné kulturní památky. 

Příležitosti 

Spolupráce s okolními SO ORP v oblasti rozvoje cestovního 
ruchu. 
Rozvoj podnikání v oblasti cestovního ruchu. 
Revitalizace a rekultivace průmyslově postižených ploch 
s rekreačním využitím pro místní občany.. 

Hrozby Image průmyslového a sociálně slabého regionu. 

Hospodářské 
podmínky 

Silné stránky 
Vysoká míra podnikatelské aktivity. 
Vysoká daňová výtěžnost na obyvatele v kraji. 
Postupný rozvoj průmyslovéh zóny Důl František. 

Slabé stránky 

Nízká míra zaměstnanosti a vysoká míra nezaměstnanosti 
obyvatel v porovnání s ostatními SO ORP v kraji. 
Vysoký počet dlouhodobě nezaměstnaných nad 12 měsíců 
vyvolávající vážné sociální problémy. 
Počet uchazečů na jedno pracovní místo je i přes výrazný pokles 
za poslední 2 roky pořád nadprůměrně vysoký. 

Příležitosti 

Poloha obce v rámci kraje (možnost využití potenciálu 
přeshraniční spolupráce s Polskem). 
Velký počet potencionálních klientů se zvyšující se potřebou 
v oblasti služeb. 
Kvalitní a hustá síť dopravní infrastruktury, která může pozitivně 
ovlivnit rozvoj podnikatelského prostředí. 
Možnost rozvoje podnikatelských aktivit občanů, především 
v oblasti inovačních technologií. 
Regenerace brownfieldů a rozvoj průmyslových zón. 

Hrozby 

Dlouhodobě stagnující míra nezaměstnanosti a dlouhodobé 
nezaměstnanosti spolu klesající mírou zaměstnanosti. 
Útlum a restrukturalizace velkého průmyslu (OKD) nebo odchod 
některého z velkých zaměstnavatelů v regionu. 
Odliv „mozků“ a mladých vzdělaných lidí do jiných regionů ČR. 

Zájmy ochrany a 
bezpečnosti území 

Silné stránky - 

Slabé stránky Vysoký index kriminality. 

Příležitosti - 

Hrozby Zvýšení kriminality ve vyloučených lokalitách. 
 

 



 

71 
 

Odůvodnění: 

Slabou stránkou obce Horní Suchá je hygiena životního prostředí. Příčinou stavu životního 
prostředí je překročení imisních limitů polétavého prachu, výskyt starých ekologických zátěží 
a zvýšená hlučnost a imisní zatížení v okolí významných komunikací. Záporný charakter má 
stav bydlení. Silnou stránkou je dále technická infrastruktura, veřejná dopravní infrastruktura 
a zemědělský půdní fond. Horní Suchá patří mezi nejvíce lestnaté obce ORP Havířov.  

Od poslední aktualizace ÚAP 2014 nedošlo v území z hlediska udržitelného rozvoje 
vzhledem k vyváženosti sociálního, ekonomického a environmentálního působení k žádným 
zásadním změnám, které by výrazně ovlivnily vyhodnocení vyváženosti jednotlivých témat 
v této aktualizaci. 
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Záměry na provedení změn v území:  

Dopravní záměry – silniční 
Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název Záměry dle zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z2 

III/47210 - II/474 (Životice), nová stavba, 
čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy - 
návrh dvoupruh (územní rezerva - rozšíření na 
čtyřpruh viz D512) 

ZÚR Havířov, Horní 
Suchá 

Prostřední Suchá, 
Bludovice, Horní Suchá Nadmístní přetrvávající trvá 

Z3 Životice - Český Těšín, přeložka, dvoupruhová 
směrově nedělená silnice I. třídy ZÚR Havířov, Horní 

Suchá, Albrechtice 

Prostřední Suchá, 
Bludovice, Horní Suchá, 
Albrechtice u Českého 

Těšína 

Nadmístní přetrvávající trvá 

Z7 
I/11 úsek III/47210-II474 (Životice), dokončení 
přeložky čtyřpruhové směrové dělené silnice I. 
třídy po r.2015 

ZÚR Havířov, Horní 
Suchá 

Dolní Suchá, Prostřední 
Suchá, Bludovice, Horní 

Suchá 
Nadmístní trvá trvá 

Z11 Přeložka silnice I/11 dle ŘSD ve variantním 
řešení - upřesnění trasy D521 studie ŘSD Havířov, Horní 

Suchá, Těrlicko 

Havířov-město, Bludovice, 
Dolní Suchá, Prostřední 

Suchá, Horní Suchá, 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou 

Nadmístní trvá trvá 

Z13 Záměry na úpravy a přeložky místních a 
účelových komunikací (z ÚPD) 

ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Místní nový trvá 

Z142 Cyklostezky (záměry z ÚPD) ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Místní nový trvá 
Z151 Silnice I. třídy (záměry z ÚPD) ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Nadmístní nový tvá 
Z153 Silnice II. třídy (záměry z ÚPD) ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Nadmístní nový trvá 

Z157 Koridor silnice II. třídy SSMSK Havířov, Horní 
Suchá, Albrechtice 

Šumbark, Havířov-město, 
Dolní Suchá, Horní 

Suchá, Albrechtice u 
Českého Těšína 

Nadmístní nový přehodnoceno 
- ukončeno 

Z158 Koridor silnice III. třídy SSMSK 
Havířov, Horní 
Suchá, Horní 

Bludovice 

Havířov-město, Prostřední 
Suchá, Horní Suchá, 
Bludovice, Prostřední 

Bludovice, Horní 
Bludovice 

Nadmístní nový přehodnoceno 
- ukončeno 

Z173 Koridor silnice II. třídy SSMSK Havířov, Horní 
Suchá, Albrechtice 

Prostřední Suchá, Horní 
Suchá, Albrechtice u 
Českého Těšína 

Nadmístní - nový 
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Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název Záměry dle zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z174 Koridor silnice III. třídy SSMSK 
Havířov, Horní 
Suchá, Horní 

Bludovice 

Šumbark, Havířov-město, 
Dolní Suchá, Dolní 

Datyně, Prostřední Suchá, 
Bludovice, Horní Suchá, 

Prostřední Bludovice, 
Horní Bludovice 

Nadmístní - nový 

Z180 Silnice III.třídy (záměry z ÚPD) ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Místní nový trvá 

 
Dopravní záměry – železniční 
Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název Záměry dle zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z15 Modernizace trati č. 321 v úseku Ostrava 
(Svinov) Havířov - Český Těšín ÚAP Havířov, Horní 

Suchá, Albrechtice 

Havířov-město, Prostřední 
Suchá, Horní Suchá, 

Albrechtice u Českého 
Těšína 

Nadmístní nový ukončeno 

Z68 Optimalizace tratě Polanka nad Odrou/Ostrava-
Havířov-Český Těšín 

Koncepce rozvoje 
dopravní 

infrastruktury MSK 

Havířov, Horní 
Suchá, Albrechtice - Nadmístní nový částečně 

realizován 

 
Energetika 
Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název Záměry dle zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z18 Nošovice - Albrechtice (VVN) - zvýšení 
přenosové kapacity vedení 400 kV VVN 460 ZÚR MSK 

Těrlicko, Horní 
Bludovice, 

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Suchá 

Dolní Těrlicko, Horní 
Těrlicko, Prostřední 

Bludovice, Horní 
Bludovice, Albrechtice u 

Českého Těšína, 
Bludovice, Horní Suchá 

Nadmístní trvá trvá 

Z23 Energetika (záměry z ÚPD) ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Místní nový trvá 
Z99 Distribuční stanice (záměry z ÚPD) ÚP Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Místní nový trvá 
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Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název Záměry dle zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z100 Elektrické stanice - DTS ČEZ Distribuce a.s. ORP Havířov 

Albrechtice u Č.T., 
Bludovice, Prostřední 
Suchá,  Horní Suchá, 

Dolní Těrlicko 

Místní trvá trvá -  změna 
rozsahu 

 
Teplo a plynoenergetika 
Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název Záměry dle zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z26 
(PZP Třanovice) hranice okresů Karviná - 
Karviná Doly (VTL), výstavba plynovodu DN 
500 pro oblast Karviná - Doly 

ZÚR MSK 
Těrlicko, 

Albrechtice, Horní 
Suchá 

Hradiště pod Babí horou, 
Albrechtice u Českého 
Těšína, Horní Suchá 

Nadmístní trvá trvá 

Z28 

Havířov (Suchá) - Albrechtice - obnova VTL 
plynovodu DN 500 s přeložkami mimo 
zastavěné území, včetně jižní obchvatu 
Albrechtic 

ZÚR MSK Havířov, Horní 
Suchá, Albrechtice 

Prostřední Suchá, Horní 
Suchá, Albrechtice u 
Českého Těšína 

Nadmístní trvá trvá 

Z29 Plynovod RWE GasNet s.r.o. 

Albrechtice, Horní 
Suchá, Havířov, 
Horní Bludovice, 

Těrlicko 

Albrechtice u Českého 
Těšína, Horní Suchá, 

Prostřední Suchá, 
Havířov-město, Bludovice, 

Šumbark, Prostřední 
Bludovice, Dolní Těrlicko, 
Hradiště pod Babí horou 

Nadmístní trvá trvá - změna 
rozsahu 

Z33 Plynovod (záměry z ÚPD) ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Místní nový trvá 

Z104 Technologický objekt zásobování teplem RWE GasNet s.r.o. Havířov, Horní 
Suchá 

Šumbark, Horní Suchá Místní trvá trvá - změna 
rozsahu 

Z106 Teplovod (záměry z ÚPD) ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Místní nový trvá 

 
Vodní hospodářství 
Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název Záměry dle zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z110 
Technologické objekty odvádění splaškových 
vod (záměry z ÚPD) ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Místní nový trvá 
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Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název Záměry dle zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z39 Vodovody (záměry z ÚPD) ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Místní nový trvá 

Z147 Požární Vodovod Depos Horní 
Suchá Horní Suchá Horní Suchá Místní nový trvá 

Z44 Kanalizační síť (záměry z ÚPD) ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Místní nový trvá 

 
Environmentální záměry 
Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název Záměry dle zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z47 Sanace Sušanky - protipovodňové opatření 
(úsek povodňových rizik – data Povodí Odry) Povodí Odry s.p. Havířov, Horní 

Suchá 
Prostřední Suchá, Horní 

Suchá Místní trvá trvá 

Z48 Dobudování skládky Depos Horní Suchá Depos Horní 
Suchá a.s. Horní Suchá Horní Suchá Nadmístní nový trvá 

Z124 Skládka odpadů Solecká - V. etapa rekultivace Depos Horní 
Suchá a.s. Horní Suchá Horní Suchá Nadmístní nový trvá 

Z125 AD technologie Depos Horní Suchá 
Depos Horní 
Suchá a.s. Horní Suchá Horní Suchá Nadmístní nový trvá 

 
Urbanistické záměry 
Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název Záměry dle zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 

Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z72 Přestavba plochy bývalého komerčního 
občanského vybavení na plochu BI ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Místní nový trvá 

Z73 Přestavba části zahrádkářské osady na plochu 
SO ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Místní nový trvá 

Z74 Přestavba plochy bývalé ubytovny na plochu 
VD ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Místní nový trvá 

Z61 Zastavitelná plocha o celkové výměře 204,7 ha 
(z ÚPD Horní Suchá) 

ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Místní nový trvá 

Z127 Ochranná pásma hřbitovů v obci Horní Suchá podle zákona Horní Suchá Horní Suchá Místní nový trvá 
Z171 Energetické centrum Horní Suchá MMH, OSRM Horní Suchá Horní Suchá Místní - nový 
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Požadavky na odstranění nebo omezení urbanistických, dopravních, technických, environmentální a hygienických závady 

Urbanistické závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

UZ11 
Severozápadní směr větru 
ovlivňuje kvalitu bydlení v blízkosti 
skládky DEPOS 

Znečištění životního prostředí přilehlou 
skládkou Horní Suchá Horní Suchá územní plán trvá trvá 

UZ12 Sanace bytových domů na ulici 
Důlní 

Regenerace sídel s cílem posílení jejich 
městských funkcí a atraktivity pro kvalitní 
bydlení 

Horní Suchá Horní Suchá územní plán trvá realizováno 

UZ13 Zastavitelná plocha x záplavové 
území 

Nedostatečná protipovodňová ochrana 
území Horní Suchá Horní Suchá územní plán trvá vyřešeno 

UZ20 
Slévání obcí - rozvoj obytné 
zástavby proti sobě až do splynutí 
obcí, rozbití sídelní struktury 

Tlaky na zástavbu všech volných ploch 
v Havířově, Horních Bludovicích a 
Těrlicku, suburbanizace bez řešení širších 
vazeb a občanského vybavení 

Havířov, Horní 
Bludovice, 

Horní Suchá, 
Těrlicko 

hraniční území 
obcí územní plán trvá 

Horní 
Bludovice - 
trvá, Horní 

Suchá - trvá, 
Těrlicko - trvá, 
Havířov - trvá 

UZ23 Potencionální povodňové riziko 
prochází zájmovým územím 

Významné povodňové riziko, které je 
stanoveno podle Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2007/60/ES 

Horní Suchá, 
Havířov 

Horní Suchá, 
Prostřední Suchá, 

Dolní Suchá, 
Havířov - město 

- nový 
problém trvá 

UZ24 
Nevyhovující architektonické 
regulace v regulačním plánu 
Podolkovice 

Změna regulačního plánu zpracována v 
roce 2011, zvážení možnosti pořídit nový 
regulační plán 

Horní Suchá Horní Suchá regulační plán - nový problém 

UZ25 Územním plánem vymezené 
územní studie 

Zabržděn rozvoj lokality z důvodu 
nepořízení územní studie, která je 
podmíněná územním plánem 

Horní Suchá Horní Suchá území studie - nový problém 

UZ26 Vymezení rekreační plochy Prověření možnosti využití okolí vodní 
plochy Nebesák pro rekreační účely 

Horní Suchá Horní Suchá územní plán - nový problém 

 

Dopravní závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

DZ7 Vedení čtyřproudové komunikace 
II. třídy centrem obce Zvýšená hlučnost a imisní zatížení Horní Suchá Horní Suchá studie trvá trvá 
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Technické závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

TZ5 
Pořizovateli ÚAP předána 
aktualizována trasa produktovodu, 
nutno zapracovat do ÚPn. 

Rozdíl tras produktovodu mezi ÚPn a 
ÚAP 

Horní Suchá, 
Havířov 

Horní Suchá, 
Prostřední Suchá územní plán 

nový 
problém 

Horní Suchá - 
trvá, Havířov - 

trvá 

 

Environmentální závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

EZ8 
Možný únik nebezpečných látek 
ve vymezené zóně havarijního 
plánování 

Možnost ekologické zátěže 
v zastavěné části obce 

Horní Suchá Horní Suchá - trvá 

trvá - vydáno 
nové 

rozhodnutí KÚ 
MSK 2016 

EZ11 Staré ekologické zátěže 

Negativní vliv zástavby na kvalitu 
zemědělské půdy, podzemní vody, v 
Těrlicku severní skládka chybně dle 
obce uvedena, nutno řešit s 
poskytovatelem údaje o území 

Albrechtice, 
Havířov, Horní 
Suchá, Těrlicko 

celé území obcí - trvá v řešení MŽP 
ČR - trvá 

EZ19 Protipovodňové opatření 
Na hranici s obcí Albrechtice prověřit 
vybudování protipovodňového 
opatření na vodním toku Sušanka 

Horní Suchá, 
Albrechtice 

Horní Suchá, 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
územní plán - nový problém 

 

Ostatní závady zjištěné pořizovatelem z podkladové části B 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

OZ2 Vada v územně plánovací 
dokumentaci 

Hranice vodní plochy Nebesák není v 
ÚPD shodná s realitou Horní Suchá Horní Suchá územní plán - nový problém 

OZ3 Meliorační systémy - velkoplošné 
odvádění vody 

Státní pozemkový úřad, jako 
nástupnická organizace po ZVHS, 
neposkytla údaje v takovém rozsahu 
jako ZVHS. Proto bylo nutné část dat 
od ZVHS z roku 2008 použít pro 
aktualizaci 2016. 

celé ORP 
Havířov k.ú. ORP Havířov ÚAP - poskytovatel 

údajů - nový problém 



 

78 
 

Požadavky na odstranění nebo omezení vzájemných střetů záměrů v území s limity využití území 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

sZL12 Záměr silnice I. třídy křižuje 
zastavěné území střet záměru s limitem v území Horní Suchá Horní Suchá územní plán trvá trvá 

sZL28 Zastavitelná plocha zasahuje do 
záplavového území stoleté vody střet záměru s limitem v území Horní Suchá Horní Suchá územní plán trvá vyřešeno 

sZL29 Zastavitelná plocha zasahuje do 
záplavového území stoleté vody střet záměru s limitem v území Horní Suchá Horní Suchá územní plán trvá vyřešeno 

sZL40 
Rozvojové plochy nadmístního 
významu zasahují do území 
ovlivněné důlní činností 

Střet záměru s limitem v území, 
nutnost řešení v nadmístním 
měřítku 

Horní Suchá, 
Karviná, Havířov a 

Orlová 

Prostřední Suchá, 
Horní Suchá, 
Karviná - Doly 

ZÚR nový 
problém 

Horní Suchá - 
trvá, Havířov - 

trvá 

sZL43 
Záměr silnice I. třídy křižuje 
záplavové území Q100 střet záměru s limitem v území Horní Suchá Horní Suchá územní plán 

nový 
problém trvá 

sZL44 
Střet záměru koridoru komunikace 
I/11 Havířov-Třanovice se 
stávající zástavbou  

Negativní vliv na okolní zástavbu  Horní Suchá Horní Suchá územní plán trvá trvá 

 

Požadavky na odstranění nebo omezení vzájemných střetů záměrů v území 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

sZZ9 
Zastavitelné plochy pro RD ve 
střetu s potencionálním 
ochranným pásmem hřbitova 

Zákon č.256/2001Sb., o 
pohřebnictví, územní rozhodnutí na 
OP není vydáno 

Horní Suchá Horní Suchá územní plán trvá vyřešeno 
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Požadavky na odstranění nebo omezení slabých stránek, hrozeb a rizik souvisejících s nevyvážeností územních podmínek URÚ 
– bez grafiky 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

RHP1 
Rekultivace a revitalizace území 
poznamenaného těžbou a jeho 
následné využití 

Ukončena těžba uhlí Havířov, Horní 
Suchá, Albrechtice 

Prostřední Suchá, 
Dolní Suchá, Horní 
Suchá, Albrechtice 
u Českého Těšína 

ZÚR trvá 

Albrechtice - 
trvá, Horní 

Suchá - 
průběžně 

realizováno, 
Havířov - 

předběžně 
realizováno 

RHP2 

Přesná lokalizace 
poddolovaných a sesuvných 
území a nutnost určení jejich 
vhodného využití  

Vlivem důlní činnosti častá 
přítomnost sesuvných jevů. 

Havířov, Horní 
Suchá, Albrechtice 

Bludovice, Havířov-
město, Dolní 
Datyně, Dolní 

Suchá, Prostřední 
Suchá, Šumbark, 

Horní Suchá, 
Albrechtice u 

Českého Těšína 

studie trvá trvá 

VD2 

Ohrožování vodního režimu 
vznikem a rozšiřováním 
krajinných segmentů, které jsou 
devastovány důlními vlivy  

Důsledek ukončené těžby uhlí Havířov, Horní 
Suchá 

Dolní Suchá, 
Prostřední Suchá, 
Šumbark, Horní 

Suchá 

- trvá dále 
nesledováno 

VD3 
Hladina záplavového území 
(Q100) zasahuje do zastavěného 
území obcí 

Potřeba navrhnout 
protipovodňová opatření 
a nerozšiřovat zastavitelné území 
do záplavového území Q100 

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá a Těrlicko 

Bludovice, Dolní 
Datyně, Havířov-

město, Dolní 
Suchá, Prostřední 
Suchá, Šumbark, 

Horní Suchá, 
Albrechtice u 

Českého Těšína, 
Horní Bludovice, 

Prostřední 
Bludovice, Horní 
Těrlicko, Hradiště 
pod Babí horou 

územní plán trvá trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

HŽP1 
Překračovány imisní limity 
stanovené pro ochranu zdraví 
lidí 

Koncentrace polétavého prachu a 
polycyklické aromatické 
uhlovodíky a přízemního ozónu 

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá a Těrlicko 

k.ú. ORP Havířov ÚAP Kraje trvá trvá 

OPK1 Nerespektování principů trvalé 
udržitelnosti rozvoje 

Snížení ekologické stability krajiny 
– eroze, záplavy, šíření škůdců 
apod. 

Havířov, Horní 
Suchá k.ú. obcí územní plán trvá trvá s klesající 

tendencí 

OPK3 
Pokračující zábory volné krajiny 
a znehodnocení přírody 
rozšiřováním zástavby 

Suburbanizační devastace krajiny celé ORP Havířov celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

OPK4 

Fragmentace krajiny při 
budování nových dopravních 
komunikací nebo průmyslových 
ploch a střety s ÚSES 

Důsledek industriální krajiny 
Albrechtice, 

Havířov, Horní 
Suchá a Těrlicko 

Bludovice, Havířov-
město, Dolní 

Suchá, Prostřední 
Suchá, Šumbark, 

Horní Suchá, 
Albrechtice u 

Českého Těšína, 
Horní Těrlicko, 

Hradiště pod Babí 
horou 

ZÚR trvá 
celkově 
klesající 
tendence 

ZPFaPUPFL1 
Minimalizovat zásahy do lesních 
porostů v rámci ÚPD a zábory 
zemědělské půdy 

Suburbanizační devastace krajiny celé ORP Havířov celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

ZPFaPUPFL2 

Minimalizovat negativní dopady v 
souvislosti s plánovanou 
zástavbou a rozvojem 
rekreačních a dalších aktivit 

Využívat stávající plochy vyjmuté 
z ZPF a navracet po rekultivaci 
plochy zpět do ZPF 

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá 

k.ú.obcí územní plán trvá trvá 

ZPFaPUPFL3 Minimalizovat zábor pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Omezit rozdělování lesních ploch, 
které vede ke snižování jejich 
stability a schopnosti samoobnovy 

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá a Těrlicko 

celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

TI2 Absence ČOV Částečně řešeno novým ÚP Horní Suchá Horní Suchá - 
řešeno 

novým ÚP vyřešeno 

TI3 

Zvyšování podílu alternativních 
zdrojů energie při vytápění a 
dodávkách elektrické energie do 
domácností 

Využití rekultivovaných ploch pro 
výstavbu zařízení a staveb 
vyrábějící ekologickou energii 

Havířov, Horní 
Suchá 

k.ú. obcí  územní plán trvá trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

DI1 Rozvoj letiště Ostrava-Mošnov 

Posílení vazeb na silniční a 
železniční síť republikového a 
mezinárodního významu a na 
Ostravsko 

Havířov, Horní 
Suchá 

 Havířov-město, 
Dolní Suchá, 

Prostřední Suchá, 
Horní Suchá 

ZÚR, ÚAP Kraje nový trvá 

DI2 

Pro rozvoj, doplnění a zkvalitnění 
systémů dopravní a technické 
infrastruktury přednostně 
využívat koridory stávajících sítí, 
plochy brownfields a 
revitalizované plochy po těžbě 

Silná vazba na ORP Karviná a 
Orlová 

Havířov, Horní 
Suchá 

Dolní Suchá, 
Prostřední Suchá, 

Horní Suchá 
ÚAP Kraje nový trvá 

B1 

Zasíťování pozemků (zavedení 
inženýrských sítí) pro novou 
výstavbu rodinných a bytových 
domů 

V souvislosti s novými územními 
plány je nutné zajistit realizaci 
zasíťování pozemků. 

celé ORP Havířov celé ORP Havířov 
studie, 

projektová 
příprava 

trvá trvá 

B3 
Řešit problematiku bytového 
fondu v oblastech se sociálně 
nepřizpůsobivými občany 

V území dochází k negativní 
sociální fragmentaci obyvatelstva 

Havířov, Horní 
Suchá 

Prostřední Suchá, 
Šumbark, Horní 

Suchá 

komunitní plán, 
strategický plán, 

komunální 
politika 

trvá trvá 

B4 Neřízený vznik sociálních 
ubytoven 

Migrace obyvatelstva z jiných 
regionů - vznik sociálně 
vyloučených objektů 

Havířov, Horní 
Suchá 

Bludovice, Havířov-
město, Dolní 

Suchá, Prostřední 
Suchá, Šumbark, 

Horní Suchá 

komunitní plán, 
strategický plán, 

komunální 
politika 

nový setrvalá 
tendence 

B5 Zvýšený počet neobsazených 
bytů v centru zástavby 

Neúměrné zvyšování cen bytů a 
poskytovaných služeb vede k 
opouštění bytů specifických 
vlastníků bytových domů 

Havířov, Horní 
Suchá 

Bludovice, Havířov-
město, Prostřední 
Suchá, Šumbark, 

Horní Suchá 

nelze řešit 
nástroji 

územního 
plánování 

nový 

Horní Suchá - 
setrvalá 

tendence, 
Havířov - trvá 

R1 Nedostatečná atraktivita území 

Zvýšení rekreačního potenciálu 
lokality vytvářením turisticky 
atraktivních stezek, tras a 
cyklotras 

Havířov, Horní 
Suchá 

k.ú. obcí strategický plán trvá 

Horní Suchá - 
trvá, Havířov - 

klesající 
tendence 

HP2 

Vysoká míra nezaměstnanosti, 
dlouhodobá míra 
nezaměstnanosti, pokles počtu 
obsazených pracovních míst, 
nízká míra podnikatelské aktivity 

Silná vazba na Ostravský region, 
důsledek ekonomických problémů 
regionu. 

celé ORP Havířov celé ORP Havířov 

nelze řešit 
nástroji 

územního 
plánování 

trvá trvá 
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Úkoly stanovené z PÚR ČR, ZÚR MSK a Politiky architektury a stavební kultury ČR, ÚAP MSK 2015 – bez grafiky 

Problémy k řešení vyplývající z Aktualizace č.1 PÚR 2015 

Charakteristika 
Lokalizace Druh dokumentace, 

kde má být problém 
řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 Dotčené obce 

Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových 
oblastech a rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem 
veřejné infrastruktury. Z tohoto důvodu v rozvojových oblastech a v rozvojových osách 
vytvářet podmínky pro umístění aktivit mezinárodního a republikového významu s 
požadavky na změny v území a tím přispívat k zachování charakteru území mimo 
rozvojové oblasti a rozvojové osy (OB2 , OS13) 

celé ORP Havířov územní plán - nový 
dokument 

Úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojové osy, musí být převzaty do 
územně plánovací dokumentace krajů a obcí (OB2 ,OS13) 

celé ORP Havířov územní plán - nový 
dokument 

Vytvářet územní podmínky pro regeneraci sídel, zejména pro přestavbu zastavěného 
území (OSB4).  ORP Havířov - severní část územní plán - nový 

dokument 
Vytvářet územní podmínky pro rekultivaci a revitalizaci devastovaných ploch a 
brownfields za účelem vyhledávání ploch vhodných k využití pro ekonomické aktivity a 
pro rekreaci (SOB4).  

ORP Havířov - severní část územní plán - nový 
dokument 

Koncepčně řešit začlenění ploch rekultivovaných po těžbě, s přihlédnutím k možnosti 
začlenit kvalitní biotopy do územního systému ekologické stability (SOB4) ORP Havířov - severní část územní plán - nový 

dokument 
Chránit před zastavěním plochy nezbytné pro vytvoření souvislých veřejně přístupných 
zelených pásů, vhodných pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a 
rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny (SOB4).  

ORP Havířov - severní část územní plán - nový 
dokument 

Prověřit možnosti umístění průmyslové zóny o velikosti cca 100 až 200 ha, včetně 
prověření možností využití ploch brownfields (SOB4) ORP Havířov - severní část územní plán - nový 

dokument 
Vytvářet v rozsahu možností územního plánování územní podmínky pro zlepšování 
kvality ovzduší se zohledněním programů zlepšování kvality ovzduší (SOB4) ORP Havířov - severní část územní plán - nový 

dokument 

Příslušné kraje a obce zajistí územní ochranu vymezených koridorů a ploch v 
navazující územně plánovací dokumentaci upřesněním koridorů a ploch pro umístění 
záměru nebo územní rezervou (ŽD9, S6) 

Koridor Ostrava-Svinov, 
Havířov, Český Těšín a koridor 
Bohumín, Havířov, Třanovice, 
Mosty u Jablunkova, hranice 

ČR/SR 

územní plán - nový 
dokument 

Příslušné kraje a obce postupují při pořizování územně plánovací dokumentace v 
souladu s kritérii a podmínkami pro rozhodování o změnách v území (ŽD9,S6) 

Koridor Ostrava-Svinov, 
Havířov, Český Těšín a koridor 
Bohumín, Havířov, Třanovice, 
Mosty u Jablunkova, hranice 

ČR/SR 

územní plán - nový 
dokument 
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Problémy k řešení vyplývající z ZÚR MSK 

Charakteristika 
Lokalizace Druh dokumentace, 

kde má být problém 
řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 Dotčené obce 

Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nadmístního 
významu včetně územních rezerv a vymezení skladebných částí ÚSES při zohlednění 
územních vazeb a souvislostí s přilehlým územím sousedních krajů a Polska.  

celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

Vymezit plochu po umístění Krajského integrovaného centra využívání komunálních 
odpadů.  

celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

Vymezit plochu pro veřejné logistické centrum.  celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 
Nové rozvojové plochy vymezovat o přednostně v lokalitách dříve zastavěných nebo 
devastovaných území (brownfields) a v prolukách stávající zástavby. celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

Nové rozvojové plochy vymezovat o výhradně se zajištěním dopravního napojení na 
existující nebo plánovanou nadřazenou síť silniční, resp. železniční infrastruktury; 
mimo stanovená záplavová území (v záplavových územích pouze výjimečně a ve 
zvláště odůvodněných případech). 

celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel 
nezbytné plochy. celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

V rámci ÚP obcí vymezit v odpovídajícím rozsahu plochy veřejných prostranství a 
veřejné zeleně.  celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

 

Navržené úkoly z Politiky architektury a stavební kultury ČR pro veřejnou správu na úrovni obcí 

Charakteristika 
Lokalizace Druh dokumentace, 

kde má být problém 
řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 Dotčené obce 

V jednotlivých sídlech, zejména pak ve městech, stanovit v územně plánovací 
dokumentaci dlouhodobě platnou urbanistickou koncepci vycházející mimo jiné z role 
sídla v sídelní struktuře, z respektování hodnot okolní krajiny, urbanistických hodnot a 
charakteru prostředí, pestrosti a rozmanitosti prostředí, ze sledování bezpečnosti a 
zdraví obyvatel a ekonomické prosperity. 

celé ORP Havířov územní plán - nový 
dokument 

Při podnětech a návrzích na změnu územního plánu posuzovat ovlivnění stanovené 
urbanistické koncepce. celé ORP Havířov územní plán - nový 

dokument 
Při návrhu územních plánů využít především rezervy v rámci zastavěného území 
(zejména přestavbové plochy) a omezit rozrůstání sídel do krajiny a zábory 
zemědělské půdy, obzvláště v nejvyšších třídách ochrany zemědělského půdního 
fondu. Toto opatření uplatňovat s přihlédnutím k lokálním specifikům a aplikovat ho jak 
pro využití obytné, tak i průmyslové a logistické. 

celé ORP Havířov územní plán - nový 
dokument 

V územně analytických podkladech analyzovat dostupnost zařízení veřejné 
infrastruktury pro plochy bydlení. Poznatky o nevyhovující dostupnosti aplikovat při 
formulaci problémů k řešení v příslušných územně plánovacích podkladech a dále 

celé ORP Havířov územní plány, ÚAP 
ORP - nový 

dokument 
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Charakteristika 
Lokalizace Druh dokumentace, 

kde má být problém 
řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 Dotčené obce 

zohlednit v územně plánovací dokumentaci. Zohlednit spolupráci sídel při využití 
zařízení občanského vybavení. 
V územně plánovací dokumentaci prosazovat polyfunkční využití městských center. 
Koordinovat rozvoj obslužných center nadmístního významu z úrovně kraje. celé ORP Havířov územní plán - nový 

dokument 
Identifikovat hodnoty, využití, funkčnost a dostupnost veřejných prostranství v územně 
analytických podkladech. celé ORP Havířov ÚAP ORP - nový 

dokument 
Závěry vyhodnocení veřejných prostranství v územně analytických podkladech 
promítat do zadání a návrhu územně plánovacích dokumentací. celé ORP Havířov územní plán - 

nový 
dokument 

Při tvorbě územních plánů, případně územních studií, strukturovat a hierarchizovat 
systém veřejných prostranství v sídlech. celé ORP Havířov územní plán - nový 

dokument 
Využívat územní studie pro prověření systémů veřejných prostranství, včetně systémů 
veřejné zeleně, a jejich konkrétního řešení. celé ORP Havířov územní studie - nový 

dokument 
Využívat regulační plány pro stabilizaci návrhu parcelace zastavitelných ploch s 
vymezením veřejných prostranství. celé ORP Havířov regulační plán - 

nový 
dokument 

Parcelaci zastavitelných ploch řešit na základě komplexního návrhu s vymezením 
veřejných prostranství, nepřipustit jejich využití po částech bez celkové koncepce 
řešení. Pro schválení komplexního návrhu se doporučuje využívat dohody o parcelaci. 

celé ORP Havířov územní plán, regulační 
plán - nový 

dokument 

Nástroji územního plánování zamezovat vzniku stavebních souborů, které znemožňují 
prostupnost území. 

celé ORP Havířov územní plán, regulační 
plán, územní studie 

- nový 
dokument 

Vypisovat architektonicko-urbanistické soutěže a soutěže o návrh na významná 
veřejná prostranství financovaná z veřejných rozpočtů. celé ORP Havířov činností úřadu 

územního plánování - nový 
dokument 

V návrzích veřejných prostranství zajistit jejich komplexní řešení včetně dopravní a 
technické infrastruktury, problematiky veřejné zeleně a její návaznosti na krajinu a 
způsobu vsakování atmosférických srážek a odvodnění zpevněných ploch. 

celé ORP Havířov 
územní plán, regulační 

plán, územní studie - 
nový 

dokument 

Nástroji územního plánování prosazovat adekvátní využití a měřítko objektů 
obklopujících veřejná prostranství. Dbát na respektování genia loci lokality. celé ORP Havířov územní plán, regulační 

plán, územní studie - nový 
dokument 

Připravovat úpravy veřejných prostranství za účasti veřejnosti. celé ORP Havířov činností úřadu 
územního plánování 

- nový 
dokument 

Zlepšit péči o stávající veřejná prostranství a jejich kultivaci, využívat při tom i účast 
veřejnosti. celé ORP Havířov nelze řešit nástroji 

územního plánování - nový 
dokument 

V územních plánech stanovovat charakter a strukturu stávající i navrhované zástavby. celé ORP Havířov územní plán - nový 
dokument 

V územně analytických podkladech zpracovat analýzu urbanistického popřípadě i 
architektonického charakteru významných lokalit zastavěného území. celé ORP Havířov ÚAP ORP - nový 

dokument 
V územně analytických podkladech zpracovat analýzu kompozičních vztahů v 
zastavěném území i v krajině. celé ORP Havířov ÚAP ORP - nový 

dokument 
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Charakteristika 
Lokalizace Druh dokumentace, 

kde má být problém 
řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 Dotčené obce 

Zajistit, aby při výběrových řízeních na územně plánovací a projekční činnosti (včetně 
zahradně-krajinářských úprav) byla hlavním kritériem výběru kvalita. Cena za územně 
plánovací a projekční práce nesmí být jediným kritériem. 

celé ORP Havířov činností úřadu 
územního plánování - nový 

dokument 

Při přípravě významných budov financovaných z veřejných rozpočtů se doporučuje 
přednostně využívat architektonické soutěže a soutěže o návrh. celé ORP Havířov činností úřadu 

územního plánování - nový 
dokument 

Zapojovat veřejnost (dospělé i děti, zejména školy) do projektů ovlivňujících veřejný 
prostor. celé ORP Havířov činností úřadu 

územního plánování - nový 
dokument 

 

Úkoly stanovené z ÚAP MSK 2015 

Charakteristika 
Lokalizace Druh dokumentace, 

kde má být problém 
řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

Střet záměru přeložky silnice v Havířově se zájmy ochrany přírody (EVL Natura) a se 
stávající zástavbou -  (P-D11) celé ORP Havířov nespecifikováno - 

nový 
dokument 

Střet záměru plochy KIC se zájmy ochrany přírody (výskyt chráněného druhu) – (P-O1) 
Severní část 
obce Horní 

Suchá 
Horní Suchá nespecifikováno - nový 

dokument 
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TĚRLICKO 

 

Vysvětlivky: 

1 – Horninové prostředí a geologie 

2 – Vodní režim 

3 – Hygiena životního prostředí 

4 – Ochrana přírody a krajiny 

5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

6 – Technická infrastruktura 

7 – Veřejná dopravní infrastruktura 

8 – Socio-demografické podmínky 

9 – Bydlení 

10 – Rekreace 

11 – Hospodářské podmínky 

12 – Zájmy ochrany a bezpečnosti území. 

 

 

SWOT analýza 

Reliéf, horninové 
prostředí a geologie 

Silné stránky 
Nízké zatížení území radonem. 
Existence významných zásob zemního plynu nadmístního 
významu. 

Slabé stránky 
Lokální výskyt sesuvných území zasahujících do zastavěného 
území v katastrálním území Dolní Těrlicko. 
Závislost na dovozu stavebních surovin ze vzdálených oblastí. 

Příležitosti Využití ložisek plynu vázaného na sloje černého uhlí. 

Hrozby - 

Vodní režim 

Silné stránky 

Poměrně dobré zabezpečení proti povodním. 
Přirozený charakter vodního toku Stonávky. 
Většina území je napojena na vodovodní síť vodohospodářské 
soustavy se zajištěnou kvalitou pitné vody. 

Slabé stránky 

Riziko lokálních povodní z menších toků s nedokonalou 
protipovodňovou ochranou. 
Vodní útvary povrchové i podzemní vody v celém území jsou 
označeny za rizikové z hlediska nebezpečí znečištění. 

Příležitosti 

Realizace hydrotechnických staveb a přírodě blízkých opatření 
určených k zvyšování retence vod v krajině a ke snižování 
povodňových škod. 
Snížení znečištění povrchových a podpovrchových vod 
vznikajícího vypouštěním nebezpečných látek a nevhodným 
hospodařením na zemědělských plochách. 
Provádění rekonstrukce technických opatření na zemědělských 
půdách v rámci komplexních pozemkových úprav. 

Hrozby 

Postupné dlouhodobé snižování zásob podzemních vod. 
Klesající retenční schopnost území v důsledku vodní eroze, 
zhoršování odtokových poměrů. 
Nepřijetí preventivních protipovodňových opatření, neřešení 
opatření zejména v nedostatečně chráněných územích. 
Ohrožení významnějších vodních zdrojů s mělce podpovrchovou 
vodou v dlouhých obdobích sucha. 
Riziko ohrožení lokálními přívalovými dešti a splachy z polí 
v důsledku vysokého podílu orné půdy v jejich nejbližším okolí. 

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky 

Zavedení systému separovaného sběru pro základní druhy 
odpadu. 
Plynofikace obce přispívá ke snížení znečištění ovzduší v topné 
sezóně. 

Slabé stránky 
Velký výskyt lokalit evidovaných jako stará ekologická zátěž. 
Překročení všech sledovaných znečišťujících látek imisních limitů 
pro ochranu zdraví lidí. 

Příležitosti 
Sanace starých ekologických zatížení – možnost využití 
prostředků Evropské unie. 
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Vybudování obchvatů silnice I/11 za účelem snížení emisní 
a hlukové zátěže obcí. 
Stanovení zón s omezenou dopravou v případě smogových 
situací. 
Čerpání prostředků na projekty zaměřené na odpadové 
hospodářství z Operačního programu ŽP. 

Hrozby 

Zvyšování intenzity dopravy může vést ke zvýšení emisí a 
imisních koncentrací látek znečišťujících ovzduší včetně zvýšení 
hlukové zátěže v blízkosti dopravních komunikací. 
Omezené využití území a rizika spojená s existencí starých 
ekologických zátěží v důsledku jejich neřešení nebo zastavení 
revitalizačních prací. 
Nárůst emisí z plošných zdrojů spalováním tuhých paliv 
v důsledku zvyšování cen plynu a elektrické energie. 
Dálkový přesun emisí z velkých bodových zdrojů z Ostravska, 
Třinecka a Polska. 
Neochota občanů spolupracovat na separaci odpadů – zvýšení 
množství netříděného komunálního odpadu, černých skládek. 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Silné stránky 

Vymezeny prvky ÚSES včetně upřesněných tras regionálního 
ÚSES, většina prvků ÚSES je vymezena ve stávajících lesních 
porostech. 
Dobrá druhová skladba většiny porostů. 
V krajině se nachází velké množství rozptýlené zeleně (menší 
enklávy lesů, zeleň podél toků, aleje apod.), které doplňují ÚSES a 
podporují stabilitu krajiny. 

Slabé stránky 

Výskyt střetů mezi prvky ÚSES a komunikacemi a vedením 
energetických sítí. 
Splachy zemědělské půdy do vodních toků a jejich znečištění 
hnojivy v důsledku tenkých pásů zeleně v jejich okolí. 
Nízká ekologická stabilita území, menší podíl ekologicky stabilních 
ploch. 
Rozšiřování zastavěných a zastavitelných území na úkor 
zemědělské půdy, volné krajiny. Zasahování do nejcennějších 
zbytků přírodního prostředí. 

Příležitosti 

Využití územního plánování k eliminaci/minimalizaci střetů v 
důsledku ekonomického a sociálního rozvoje území. 
Výchova a osvěta obyvatel ke zvýšení jejich účasti na ochraně 
přírody a krajiny. Zvýšení zájmu obyvatelstva na ochraně 
přírodních hodnot území, na rozumném využívání kvalitních částí 
krajiny pro krátkodobou rekreaci. 
Rekonstrukce a vznik nových ploch veřejné zeleně.   
Aktualizace jednotlivých částí ÚSES a realizace nefunkčních částí 
ÚSES s cílem zlepšení jeho fungování. Realizace navržených 
prvků ÚSES, případně pozemkových úprav – zvýšení ekologické 
stability krajiny. 
Využití finančních prostředků z evropských fondů Operačního 
programu Životní prostředí. 
Zachovaní charakteru otevřené zemědělské krajiny s mozaikou 
polí, luk a pastvin rozčleněných menšími lesními celky, liniemi 
vodních toků s doprovodem břehových prostorů a segmenty 
nelesní krajinné zeleně. 

Hrozby 

Povolování výstavby ve volné krajině (mimo zastavěná území 
obcí), degradace krajinného rázu výstavbou nevhodných staveb. 
V lesních porostech nerespektování výchovy lesa ke druhovému 
složení odpovídajícímu lesnímu typu, holosečné hospodaření v 
plochách s vymezenými prvky ÚSES. 
Nedostatek finančních prostředků na zajištění odpovídající 
ochrany životního prostředí a krajiny. 
Fragmentace krajiny při budování nových dopravních komunikací 
nebo vymezování zastavitelných ploch a střety s ÚSES. 
Rostoucí tlak na výstavbu v přírodně cenných územích či v jejich 
těsné blízkosti. 
Růst intenzity automobilové dopravy na páteřních komunikacích. 

Zemědělský půdní 
fond a pozemky 

určené k plnění funkcí 
lesa 

Silné stránky 

Výskyt bonitně hodnotných půd zařazených do I. a II. třídy 
ochrany. 
Rovnoměrné rozložení lesní plochy příznivě ovlivňující 
ekologickou stabilitu a přirozené procesy v krajině. 
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Rekreační využívání lesních části v okolí vodního díla Těrlicko. 
Oblast vhodná pro rostlinnou i živočišnou výrobu (Horní Těrlicko, 
Hradiště pod Babí horou). 
Dobré produkční podmínky pro lesní porosty, převažují listnaté 
lesy, smrkové představují pouze malý podíl. 
Vysoké investice do půdy za účelem zvýšení úrodnosti (z 80. a 90. 
let 20. století). 

Slabé stránky 

Upuštění od zemědělského hospodářství z důvodu nezájmu 
zemědělských podniků a soukromých zemědělců. 
V některých oblastech dochází k degradaci zemědělské půdy 
zarůstáním stromy a šířením plevele. 
Postupné snižování zemědělské půdy ve sledovaném období 
2010 až 2015. 

Příležitosti 

Rozvoj ekologických forem hospodaření na půdě. 
Zlepšování skladby lesních porostů při obnově/zakládání nových 
porostů. Preference původních a stanovišti odpovídajících dřevin. 
Rekonstrukce stávajících technických opatření na zemědělských 
půdách v rámci komplexních pozemkových úprav. 
Využití stávajících lesů pro každodenní příměstskou rekreaci. 
Budování interakčních prvků v krajině (aleje a pásy zeleně podél 
cest a vodotečí). 

Hrozby 

Znehodnocování půdy intenzivním hospodařením, erozí a 
chemickými látkami. 
Zábory – trvalé odnětí ZPF v rámci modernizace dopravní 
infrastruktury, vysoký urbanizační tlak na rozvoj území na úkor 
zemědělské půdy. 
Zábory lesní půdy a její fragmentace v důsledku liniových staveb, 
riziko poškození lesních ploch větrem z důvodu jejich 
roztříštěnosti, náchylnost ke kalamitním stavům. 
Znehodnocování půdy vodní a větrnou erozí. 
Tlak na zábor nejkvalitnějších půd II. třídy ochrany pro výstavbu. 
Absence údržby melioračních soustav s rizikem následného 
zamokření a snížení úrodnosti půdy, poškození melioračních 
soustav výstavbou. 

Technická 
infrastruktura 

Silné stránky 

Vysoká kvalita pitné vody a absence problémů se zásobováním. 
Napojení na ČOV, které mají dostatečnou kapacitu. 
Plošná plynofikace. 
Hustá síť distribučních stanic a vedení VN. 

Slabé stránky Chybějící odkanalizování okrajových částí. 

Příležitosti 

Jsou vymezeny plochy a koridory pro záměry v oblasti 
plynoenergetiky a elektroenergetiky nadmístního významu 
v rámci ZÚR Moravskoslezského kraje. 
Modernizace a rekonstrukce stávající kanalizační sítě a zvyšování 
napojení domácností na veřejnou kanalizaci s napojením na ČOV. 
Napojení okrajových částí obcí na kanalizaci. 
Možnost čerpání finančních prostředků z evropských fondů na 
budování technické infrastruktury. 
Využívání alternativních zdrojů energií a lepší informovanost 
obyvatel o těchto možnostech. 

Hrozby 

Zhoršení kvality vodních toků a dalších složek životního prostředí 
vypouštěním naředěných splaškových odpadních vod do 
recipientu z okrajových dosud nenapojených částí obcí. 
Návrat ke spalování tuhých paliv v důsledku zdražování cen 
energií a s tím spojené zhoršený stav životního prostředí. 
Snížení stability el. sítě z důvodu rozvoje výroby energie 
z obnovitelných zdrojů. 

Dopravní 
infrastruktura 

Silné stránky 

Poloha na silnici I. třídy (I/11), umožňující kapacitní silniční spojení 
s Ostravou. 
Dobrá dostupnost města Havířov veřejnou hromadnou dopravou 
jak z hlediska počtu spojů, tak z hlediska délky trvání cesty. 
Trasa regionální cyklotrasy, hustá síť cyklostezek. 

Slabé stránky 

Vedení zatížené silnice I/11 zastavěným územím spojené 
s nadměrným imisním a hlukovým zatížením. 
Špatný technický stav některých a místních komunikací. 
S nárůstem počtu automobilů stoupá zatížení komunikací 
dopravou. Vznikají nebezpečné, nepřehledné situace (doprava, 
cyklisté, chodci). 
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Příležitosti 

Realizace plánovaných silničních obchvatů. 
Realizace uvažovaného rychlostního tahu I/11. 
Možnosti využívání fondů Evropské unie. 
Realizace systému cyklostezek v širších vztazích v území s 
návazností na rekreační oblasti a sousední obce. 

Hrozby 

Odkládání realizace záměrů rozvoje a obnovy dopravní 
infrastruktury z důvodu nedostatku finančních prostředků. 
Zábor půdy pro realizaci plánovaných záměrů dopravní 
infrastruktury. 
Nárůst tranzitní nákladní dopravy na hlavních trasách ve směru na 
Slovensko a Polsko. 
Zvyšování koncentrace individuální dopravy. 
Rozmáhající se suburbanizace s negativními důsledky na 
dopravní situaci. 
Omezování počtu spojů ve veřejné autobusové a  v důsledku 
snižování dotací a zvyšování cen jízdného. 
Nedostatek financí na údržbu silnic. 

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky 

Pokračující růst počtu obyvatel. 
Nabídka i pokrytí zdravotnických služeb a sociální péče a dobře 
dostupná komplexní zdravotnická péče v nemocnici v Havířově. 
Dostatečná nabídka a kapacita mateřských školek a základních 
škol. 

Slabé stránky 

Záporný přirozený přírůstek obyvatelstva. 
Druhá nejstarší věková struktura v regionu. 
Nedostatečná občanská vybavenost v území s rychle se rozvíjející 
rodinnou zástavbou. 

Příležitosti 

Migrační potenciál ze Slovenska a Polska, zlepšování migračního 
pohybu obyvatelstva. 
Rozvoj sociálních a ubytovacích služeb pro seniory, rozvoj terénní 
péče. 
Zkvalitnění informovanosti o středoškolských oborech ve snaze 
zvýšit vzdělanostní úroveň obyvatelstva. 
Kvalitní pokrytí občanské vybavenosti nabízí možnosti stěhování 
obyvatel z měst na venkov.  

Hrozby 

Odliv mladých lidí z regionu. 
Zrychlující se trend demografického stárnutí. 
Hrozba nedostatečné kapacity zařízení sociálních 
a zdravotnických služeb při očekávaném zvýšení podílu 
postproduktivní složky ve věkové struktuře obyvatelstva. 
Snižování městských a obecních rozpočtů. 
Realizovaná urbanistická řešení nové zástavby vytvářejí rizika 
segregace skupin obyvatel. 
Pokles koupěschopnosti obyvatelstva, který bude mít negativní 
dopad na možnost poskytování služeb. 

Bydlení 

Silné stránky 
Zvýšení podílu bytového fondu v osobním vlastnictví. 
Výrazný nárůst bytů ve vlastním domě. 

Slabé stránky 

Stoupající tendence výstavby rodinných domů (z hlediska záborů 
zemědělské půdy) a urbanisticky nevhodného rozpínání města. 
Chybějící občanská infrastruktura v nových obytných souborech 
rodinných domů. 

Příležitosti 

Výstavba a revitalizace bytového fondu z prostředků Evropské 
unie. 
Zvýšení atraktivity bydlení zajištěním technické, dopravní a 
sociální infrastruktury. 
Zvýšený zájem o individuální bydlení z důvodu rozšíření těžby uhlí 
v Karviné. 

Hrozby 

Deregulace cen nájmů povede ke zvýšení problémů s úhradou 
nájmů a to především u neúplných rodin, domácností jednotlivců a 
sociálně slabších obyvatel. 
Stagnace revitalizace a výstavby bytových domů. 
Tlaky na zástavbu všech volných ploch, suburbanizace bez řešení 
širších vazeb a občanského vybavení. 

Rekreace Silné stránky 

Vodní nádrž Těrlicko pro letní rekreaci s možností provozování 
různých sportů. 
Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady spolupracující při 
rozvoji cestovního ruchu. 
Mírně kopcovitá krajina vhodná pro pěší turistiku a cykloturistiku. 
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Získání investic do rozvoje turistického ruchu ve správním obvodu. 

Slabé stránky 

Nízký počet návštěvníků v porovnání s krajským průměrem. 
Malý počet a nízká kvalita ubytovacích zařízení. 
Absence významné kulturní památky. 
Intenzivní individuální rekreace s negativními dopady na životní 
prostředí a krajinný ráz (např. nedostatečné odkanalizování). 

Příležitosti 

Blízkost CHKO Beskydy. 
Spolupráce s okolními SO ORP v oblasti rozvoje cestovního 
ruchu. 
Rozvoj podnikání v oblasti cestovního ruchu. 
Potenciál k dalšímu rozšíření pěší turistiky a cykloturistiky. 

Hrozby 

Chátrání současného stavu ubytovacích zařízení. 
Možné další negativní environmentální dopady v souvislosti 
s rozvojem individuální rekreace. 
Preferování domácích návštěvníků zahraničních destinací před 
domácími. 
Nedostatek propagace území ve využití v cestovním ruchu. 

Hospodářské 
podmínky 

Silné stránky 
Vysoká míra podnikatelské aktivity v porovnání s krajským 
průměrem. 
Vyšší daňová výtěžnost na obyvatele v kraji. 

Slabé stránky 

Absence velkých a středních průmyslových podniků, výrobních 
areálů, podnikatelských aktivit. 
Nízká míra zaměstnanosti a vysoká míra nezaměstnanosti 
obyvatel v porovnání s ostatními SO ORP v kraji.  
Počet uchazečů na jedno pracovní místo je i přes výrazný pokles 
za poslední 2 roky pořád nadprůměrně vysoký. 

Příležitosti 

Velký počet potencionálních klientů se zvyšující se potřebou 
v oblasti služeb. 
Kvalitní a hustá síť dopravní infrastruktury, která může pozitivně 
ovlivnit rozvoj podnikatelského prostředí. 
Možnost rozvoje podnikatelských aktivit občanů, především 
v oblasti inovačních technologií. 

Hrozby 

Dlouhodobě stagnující míra nezaměstnanosti a dlouhodobé 
nezaměstnanosti spolu klesající mírou zaměstnanosti. 
Útlum a restrukturalizace velkého průmyslu (OKD) nebo odchod 
některého z velkých zaměstnavatelů v regionu. 
Odliv „mozků“ a mladých vzdělaných lidí do jiných regionů ČR. 
Nedostatek pracovních příležitostí ohrožuje ekonomickou 
stabilizace obyvatelstva. 

Zájmy ochrany a 
bezpečnosti území 

Silné stránky Nízký index kriminality v obvodním oddělení Těrlicko. 

Slabé stránky - 

Příležitosti - 

Hrozby - 
 
 

Odůvodnění: 

Mezi nejsilnější stránky obce Těrlicko patří technická infrastruktura, rekreace a zájmy 
ochrany a bezpečnosti území. Méně silné stránky obce jsou ochrana přírody krajiny, 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa a bydlení. Slabou stránkou 
obce se jeví především hygiena životního prostředí a socio-demografické podmínky. Těrlicko 
je z hlediska kriminality nejbezpečnějším místem. Nejvýznamnější lokalitou nadmístního 
významu v oblasti cestovního ruchu je vodní nádrž Těrlicko, která je pro letní turistiku 
navštěvována lidmi z širokého okolí. 

Od poslední aktualizace ÚAP 2014 nedošlo v území z hlediska udržitelného rozvoje 
vzhledem k vyváženosti sociálního, ekonomického a environmentálního působení k žádným 
zásadním změnám, které by výrazně ovlivnily vyhodnocení vyváženosti jednotlivých témat 
v této aktualizaci. 
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Záměry na provedení změn v území: 

Dopravní záměry – silniční 
Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název Záměry dle zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z4 Těrlicko - Třanovice, nová stavba, čtyřpruhová 
směrově dělená silnice I. třídy ZÚR Těrlicko Hradiště pod Babí horou Nadmístní přetrvávající trvá 

Z8 
R67/kapacitní silnice I. třídy úsek II/474 
(Životice) - Těrlicko, nová stavba, čtyřpruhová 
směrově dělená silnice I. třídy 

ZÚR Těrlicko, Havířov 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod Babí 
horou, Bludovice 

Nadmístní trvá trvá 

Z11 Přeložka silnice I/11 dle ŘSD ve variantním 
řešení - upřesnění trasy D521 studie ŘSD Havířov, Horní 

Suchá, Těrlicko 

Havířov-město, Bludovice, 
Dolní Suchá, Prostřední 

Suchá, Horní Suchá, Dolní 
Těrlicko, Horní Těrlicko, 
Hradiště pod Babí horou 

Nadmístní trvá trvá 

Z14 Záměry na úpravy a přeložky místních a 
účelových komunikací (z ÚPD) ÚPD Těrlicko Těrlicko 

Dolní Těrlicko, Horní 
Těrlicko, Hradiště pod Babí 

horou 
Místní trvá trvá 

Z143 Cyklostezky (záměry z ÚPD) ÚPD Těrlicko Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod Babí 
horou 

Místní trvá trvá 

Z144 Cyklostezky Obec Těrlicko Těrlicko Dolní Těrlicko, Horní 
Těrlicko Místní trvá trvá 

Z149 Silnice I. třídy (záměry z ÚPD) ÚPD Těrlicko 
Těrlicko 

Dolní Těrlicko, Horní 
Těrlicko, Hradiště pod Babí 

horou 
Nadmístní trvá trvá 

Z154 Silnice II. třídy (záměry z ÚPD) ÚPD Těrlicko Těrlicko Horní Těrlicko Nadmístní trvá trvá 

 
Energetika 
Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název Záměry dle zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z18 Nošovice - Albrechtice (VVN) - zvýšení 
přenosové kapacity vedení 400 kV VVN 460 ZÚR MSK 

Těrlicko, Horní 
Bludovice, 

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Suchá 

Dolní Těrlicko, Horní 
Těrlicko, Prostřední 

Bludovice, Horní Bludovice, 
Albrechtice u Českého 

Těšína, Bludovice, Horní 
Suchá 

Nadmístní trvá trvá 
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Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název Záměry dle zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z24 Energetika (záměry z ÚPD) ÚPD Těrlicko Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod Babí 
horou 

Místní trvá trvá 

Z94 Rozšíření sítě VN a NN ČEZ Distribuce a.s. ORP Havířov 

Albrechtice u Č.T., 
Bludovice, Šumbark, Horní 

Bludovice, Prostřední 
Bludovice, Horní Těrlicko, 

Dolní Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou 

Místní trvá trvá -  změna 
rozsahu 

Z98 Návrh nových distribučních trafostanic (záměry 
z ÚPD) 

ÚPD Těrlicko Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod Babí 
horou 

Místní trvá trvá -  změna 
rozsahu 

Z100 Elektrické stanice - DTS ČEZ Distribuce a.s. ORP Havířov 

Albrechtice u Č.T., 
Bludovice, Prostřední 

Suchá,  Horní Suchá, Dolní 
Těrlicko 

Místní trvá trvá -  změna 
rozsahu 

 
Komunikační vedení 
Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název Záměry dle zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z166 Rozvoj telekomunikačního provozu (záměry z 
ÚPD) 

ÚPD Těrlicko Těrlicko Dolní Těrlicko, Horní 
Těrlicko 

Místní - nový 

 
Teplo a plynoenergetika 
Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název Záměry dle zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z26 
(PZP Třanovice) hranice okresů Karviná - 
Karviná Doly (VTL), výstavba plynovodu DN 
500 pro oblast Karviná - Doly 

ZÚR MSK 
Těrlicko, 

Albrechtice, Horní 
Suchá 

Hradiště pod Babí horou, 
Albrechtice u Českého 
Těšína, Horní Suchá 

Nadmístní trvá trvá 
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Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název Záměry dle zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z29 Plynovod RWE GasNet s.r.o. 

Albrechtice, Horní 
Suchá, Havířov, 
Horní Bludovice, 

Těrlicko 

Albrechtice u Českého 
Těšína, Horní Suchá, 

Prostřední Suchá, Havířov-
město, Bludovice, Šumbark, 
Prostřední Bludovice, Dolní 
Těrlicko, Hradiště pod Babí 

horou 

Nadmístní trvá trvá - změna 
rozsahu 

Z34 Plynovod (záměry z ÚPD) ÚPD Těrlicko Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod Babí 
horou 

Místní trvá trvá 

 
 
Vodní hospodářství 

Označení 
záměru ve 

výkresu 
Název Záměry dle zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z109 
Přečerpávací stanice OV, čerpací stanice OV 
(záměry z ÚPD) ÚPD Těrlicko Těrlicko 

Dolní Těrlicko, Horní 
Těrlicko, Hradiště pod Babí 

horou 
Místní trvá 

trvá - upraven 
rozsah 

Z40 Vodovody (záměry z ÚPD) ÚPD Těrlicko Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod Babí 
horou 

Místní trvá trvá - upraven 
rozsah 

Z146 Vodovod - záměry obce Těrlicko (prodloužení 
vodovodních řadů) Obec Těrlicko Těrlicko 

Dolní Těrlicko, Horní 
Těrlicko, Hradiště pod Babí 

horou 
Místní nový 

aktualizováno 
- dále 

nesledováno 

Z45 Kanalizační síť (záměry z ÚPD) ÚPD Těrlicko Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod Babí 
horou 

Místní trvá trvá - upraven 
rozsah 

Z118 Dobudování kanalizačního řádu v k.ú. Dolní 
Těrlicko Obec Těrlicko Těrlicko Dolní Těrlicko Místní nový přehodnoceno 

- nesledováno 

Z119 Studie proveditelnosti na území k.ú. Hradiště 
pod Babí horou Obec Těrlicko Těrlicko Hradiště pod Babí horou Nadmístní nový přehodnoceno 

- nesledováno 

Z165 Automatická tlaková stanice  ÚPD Těrlicko Těrlicko Hradiště pod Babí horou Místní - nový 
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Environmentální záměry 
Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název Záměry dle zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z121 
Návrh lesa hospodářského (Územním plánem 
Těrlicko vymezeny 4 plochy jako územní 
rezervy, nezastavitelné - lesní plochy) 

ÚPD Těrlicko Těrlicko Hradiště pod Babí horou Místní nový trvá 

Z122 Návrh lesa zvláštního určení ÚPD Těrlicko Těrlicko Hradiště pod Babí horou Místní nový ukončeno - 
nesledováno 

Z159 
Opatření ke snížení nepříznivých účinků 
povodní - mimo oblast se zvýšeným 
povodňovým rizikem 

Povodí Odry s.p. Těrlicko Horní Těrlicko Místní xxxx nový 

 
 
Urbanistické záměry 
Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název Záměry dle zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z62 Zastavitelná plocha o celkové výměře 169,7 ha 
(z ÚPD Těrlicko) 

ÚPD Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod Babí 
horou 

Místní trvá 
přehodnoceno 

- změna č.3 
ÚP 

Z128 Ochranná pásma hřbitovů v obci Těrlicko podle zákona Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod Babí 
horou 

Místní trvá trvá 

Z131 Nemovitá kulturní památka (návrh na vyhlášení 
památky) obec Těrlicko Těrlicko Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko Místní trvá trvá 

Z134 Chodníky obec Těrlicko Těrlicko Dolní Těrlicko, Horní 
Těrlicko Místní nový přehodnoceno 

- nesledováno 

Z135 Tělocvična obec Těrlicko Těrlicko Horní Těrlicko Místní nový přehodnoceno 
- nesledováno 

Z160 Přestavba plochy na smíšené obytné ÚPD Těrlicko Horní Těrlicko Místní - nový 

Z161 Přestavba plochy na smíšené obytné 
venkovské ÚPD Těrlicko Horní Těrlicko Místní - nový 

Z162 Přestavba plochy na smíšené obytné 
venkovské 

ÚPD Těrlicko Hradiště pod Babí horou Místní - nový 

Z163 Zastavitelná plocha o celkové výměře 186,2 ha 
(z ÚPD Těrlicko) ÚPD Těrlicko 

Dolní Těrlicko, Horní 
Těrlicko, Hradiště pod Babí 

horou 
Místní - nový 
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Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název Záměry dle zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2014 Stav 2016 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z170 Pozemkové úpravy 
Pozemkový úřad 

Frýdek-Místek Těrlicko Hradiště pod Babí horou Místní - nový 

Z175 Důležité záměry pro obec Těrlicko Obec Těrlicko Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod Babí 
horou 

Místní - nový 

 
 

Požadavky na odstranění nebo omezení urbanistických, dopravních, technických, environmentální a hygienických závady 

Urbanistické závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

UZ14 Dlouhodobě nevyužívané 
rekreační středisko 

Najít nové využití pro zdevastovaný 
areál Těrlicko Dolní Těrlicko územní plán trvá trvá 

UZ15 
Dlouhodobě nerealizovaný záměr 
(bydlení RD) - meliorace, OP, 
chybějící sítě apod. 

Nejasné využití ploch, zachování 
technických opatření na 
zemědělských půdách  

Těrlicko 
Horní Těrlicko, 

Hradiště pod Babí 
horou 

- 
v řešení 

změnou č. 3 
ÚP Těrlicko 

vyřešeno 

UZ16 
Lokalita s neřízenou výstavbou - 
bez studie nebo RP 

Urbanisticky nevhodného řešení 
zástavby bez řešení veřejného 
prostranství a dopravního napojení 
pozemkových dílů 

Těrlicko Horní Těrlicko - 
v řešení 

změnou č. 3 
ÚP Těrlicko 

vyřešeno 

UZ17 Lokalita využívaná rybáři - chybí 
OV, sociální zázemí 

Řešit OV, mobiliář pro rekreační 
účely Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá trvá 

UZ18 
Hygienické pásmo zemědělského 
areálu x zastavitelné plochy pro 
RD 

Negativní vliv na okolní zástavbu Těrlicko Hradiště pod Babí 
horou - 

v řešení 
změnou č. 3 
ÚP Těrlicko 

vyřešeno 

UZ19 
Zachovat historický průchod do 
krajinné přírodní dominanty 
Velkého lesa 

Zachování historických vazeb Těrlicko 
Hradiště pod Babí 

horou územní plán trvá trvá 

UZ20 

Slévání obcí - rozvoj obytné 
zástavby proti sobě až do 
splynutí obcí, rozbití sídelní 
struktury 

Tlaky na zástavbu všech volných 
ploch v Havířově, Horních 
Bludovicích a Těrlicku, 
suburbanizace bez řešení širších 
vazeb a občanského vybavení 

Havířov, Horní 
Bludovice, Horní 
Suchá, Těrlicko 

hraniční území obcí územní plán trvá 

Horní Bludovice 
- trvá, Horní 
Suchá - trvá, 

Těrlicko - trvá, 
Havířov - trvá 
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Dopravní závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

DZ8 Nedostatečné dopravní napojení 
komunikací (rozhled, svah) Dopravní závada Těrlicko Horní Těrlicko studie  v řešení trvá - v řešení 

DZ24 Chybějící cyklostezka 
Řešit dopravní napojení 
cyklostezky na vybudovanou 
cyklostezku v Těrlicku 

Havířov, Těrlicko 
Bludovice, Dolní 
Těrlicko, Horní 

Těrlicko 

studie, 
podrobnější 
projektová 

dokumentace 

- nový problém 

 

 

Technické závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

TZ3 Chybějící odkanalizování celého 
pravého břehu Těrlické přehrady Napojení na kanalizaci Těrlicko Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko 
územní plán, 

studie 

problém v 
řešení - již 2/3 

území 
realizovány 

 problém v 
řešení - již 2/3 

území 
realizovány 

TZ4 Nedostatečné odkanalizování 
části obce Hradiště Napojení na kanalizaci Těrlicko, Český 

Těšín 
Hradiště pod Babí 

horou ZÚR nový problém trvá 

 

 

Environmentální závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

EZ9 Zajištění průchodu územím - I/11 
Zpracovaná studie ŘSD, nutno 
zapracovat do ÚPD Těrlicko 

Dolní Těrlicko, Horní 
Těrlicko studie trvá trvá 

EZ10 
Odkanalizování objektů do 
Evropsky významné lokality 
(nádrž Halama) 

Nevhodné odkanalizování objektů 
v blízkosti EVL Halama Těrlicko 

Horní Těrlicko, 
Hradiště pod Babí 

horou 
- 

v řešení 
změnou č. 3 
ÚP Těrlicko 

vyřešeno 

EZ11 Staré ekologické zátěže 

Negativní vliv zástavby na kvalitu 
zemědělské půdy, podzemní vody, 
v Těrlicku severní skládka chybně 
dle obce uvedena, nutno řešit s 
poskytovatelem údaje o území 

Albrechtice, 
Havířov, Horní 
Suchá, Těrlicko 

celé území obcí - trvá 
v řešení MŽP 
ČR - trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

EZ16 
Obec Těrlicko usiluje o „výmaz“ 
této lokality ze systému NATURA 
2000 

Zdůvodněno v posouzení SEA ke 
změně č. 3 ÚP Těrlicko Těrlicko Horní Těrlicko MŽP ČR nový problém 

Zrušeno 
Nařízením 

vlády 
č.73/2016Sb. 

 

 

Ostatní závady zjištěné pořizovatelem z podkladové části B 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

OZ1 Vada v grafické části územně 
plánovací dokumentaci 

Topologicky nepřesná data, rozpor 
mezi změnou územního plánu a 
právním stavem, rozpor mezi 
vektorovými a rastrovými daty 

Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště 
pod Babí horou 

územní plán - nový problém 

OZ3 Meliorační systémy - velkoplošné 
odvádění vody 

Státní pozemkový úřad, jako 
nástupnická organizace po ZVHS, 
neposkytla údaje v takovém 
rozsahu jako ZVHS. Proto bylo 
nutné část dat od ZVHS z roku 
2008 použít pro aktualizaci 2016. 

celé ORP Havířov k.ú. ORP Havířov 
ÚAP - 

poskytovatel 
údajů 

- nový problém 

 

Požadavky na odstranění nebo omezení vzájemných střetů záměrů v území s limity využití území 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

sZL3 Záměr silnice I. třídy křižuje 
lokální biokoridor 

střet záměru s limitem v území Těrlicko Hradiště pod Babí 
horou 

územní plán trvá trvá 

sZL4 
Záměr silnice I. třídy křižuje 
lokální biokoridor střet záměru s limitem v území Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá trvá 

sZL5 Záměr silnice I. třídy křižuje 
lokální biokoridor střet záměru s limitem v území Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá dále 

nesledováno 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

sZL6 
Záměr silnice I. třídy křižuje 
regionální biokoridor střet záměru s limitem v území Těrlicko 

Hradiště pod Babí 
horou územní plán trvá trvá 

sZL11 Záměr silnice I. třídy křižuje 
zastavěné území střet záměru s limitem v území Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá trvá 

sZL14 Záměr silnice I. třídy křižuje 
zastavěné území střet záměru s limitem v území Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá dále 

nesledováno 

sZL15 Záměr silnice I. třídy křižuje 
zastavěné území střet záměru s limitem v území Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá dále 

nesledováno 

sZL18 Záměr silnice I. třídy prochází 
lesem střet záměru s limitem v území Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá trvá 

sZL19 Záměr silnice I. třídy prochází 
lesem 

střet záměru s limitem v území Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá trvá 

sZL20 
Záměr silnice I. třídy prochází 
lesem střet záměru s limitem v území Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá trvá 

sZL21 Záměr silnice I. třídy prochází 
lesem střet záměru s limitem v území Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá trvá 

sZL34 Zastavitelné plochy na 
odvodněných pozemcích 

Zachování technických opatření na 
zemědělských půdách Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá trvá 

sZL35 
Zastavitelné plochy ve střetu s 
OP a BP plynových zásobníků v 
Třanovicích 

Ochranné pásmo plynárenského 
zařízení Těrlicko Hradiště pod Babí 

horou územní plán trvá trvá 

sZL36 
Zastavitelné plochy pro RD ve 
střetu s potencionálním 
ochranným pásmem hřbitova 

Zákon č. 256/2001 Sb., o 
pohřebnictví, územní rozhodnutí na 
OP není vydáno 

Těrlicko Hradiště pod Babí 
horou územní plán trvá trvá 

sZL37 Zastavěné území v sesuvném 
území 

Negativní ovlivnění vodního režimu 
vlivem výskytu sklonitých orných 
půd 

Těrlicko Dolní Těrlicko územní plán trvá trvá 

sZL42 
Záměr silnice I. třídy křižuje 
záplavové území Q100 střet záměru s limitem v území Těrlicko 

Hradiště pod Babí 
horou, Horní Těrlicko územní plán nový problém trvá 

sZL45 
Střet záměru koridoru 
komunikace I/11 Havířov-
Třanovice se stávající zástavbou  

Negativní vliv na okolní zástavbu  Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště 
pod Babí horou 

územní plán trvá trvá 
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Požadavky na odstranění nebo omezení vzájemných střetů záměrů v území 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

sZZ6 Záměr silnice I. třídy je v konfliktu 
se záměrem zastavitelné plochy Vzájemný střet záměru v území Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá dále 

nesledováno 

Požadavky na odstranění nebo omezení slabých stránek, hrozeb a rizik souvisejících s nevyvážeností územních podmínek URÚ 
– bez grafiky 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

VD1 
Znečišťování povrchových i 
podzemních vod u vodního toku 
Stonávka. 

Způsobeno nedostatečným 
odkanalizováním rodinných domů a 
objektů individuální rekreace do 
septiků a žump 

okrajové části obcí 
Albrechtice, 

Těrlicko 

Albrechtice u 
Českého Těšína, 

Dolní Těrlicko, Horní 
Těrlicko, Hradiště 
pod babí horou 

územní plán trvá trvá 

VD3 
Hladina záplavového území 
(Q100) zasahuje do zastavěného 
území obcí 

Potřeba navrhnout protipovodňová 
opatření a nerozšiřovat 
zastavitelné území do záplavového 
území Q100 

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá a Těrlicko 

Bludovice, Dolní 
Datyně, Havířov-

město, Dolní Suchá, 
Prostřední Suchá, 
Šumbark, Horní 

Suchá, Albrechtice u 
Českého Těšína, 
Horní Bludovice, 

Prostřední 
Bludovice, Horní 
Těrlicko, Hradiště 
pod Babí horou 

územní plán trvá trvá 

HŽP1 
Překračovány imisní limity 
stanovené pro ochranu zdraví lidí 

Koncentrace polétavého prachu a 
polycyklické aromatické uhlovodíky 
a přízemního ozónu 

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá a Těrlicko 

k.ú. ORP Havířov ÚAP Kraje trvá trvá 

OPK2 Zhoršení přírodního prostředí 
v chráněných územích 

Zazemňování, zhoršení kvality 
vody, odpadky, šíření invazních 
druhů rostlin 

Havířov, Těrlicko k.ú. obcí územní plán trvá trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

OPK3 
Pokračující zábory volné krajiny a 
znehodnocení přírody 
rozšiřováním zástavby 

Suburbanizační devastace krajiny celé ORP Havířov celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

OPK4 

Fragmentace krajiny při budování 
nových dopravních komunikací 
nebo průmyslových ploch a střety 
s ÚSES 

Důsledek industriální krajiny 
Albrechtice, 

Havířov, Horní 
Suchá a Těrlicko 

Bludovice, Havířov-
město, Dolní Suchá, 
Prostřední Suchá, 
Šumbark, Horní 

Suchá, Albrechtice u 
Českého Těšína, 
Horní Těrlicko, 

Hradiště pod Babí 
horou 

ZÚR trvá 
celkově 
klesající 
tendence 

OPK5 Rostoucí tlak na výstavbu v 
přírodně cenných územích Suburbanizační devastace krajiny Horní Bludovice, 

Havířov, Těrlicko 

Dolní Datyně, Horní 
Bludovice, Havířov-

město, Dolní 
Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště 
pod Babí horou 

územní plán trvá trvá 

ZPFaP
UPFL1 

Minimalizovat zásahy do lesních 
porostů v rámci ÚPD a zábory 
zemědělské půdy 

Suburbanizační devastace krajiny celé ORP Havířov celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

ZPFaP
UPFL3 

Minimalizovat zábor pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Omezit rozdělování lesních ploch, 
které vede ke snižování jejich 
stability a schopnosti samoobnovy 

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá a Těrlicko 

celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

ZPFaP
UPFL4 Zalesňování pozemků 

Zemědělsky nevyužívaných, 
erozně ohrožených, s nízkou 
hodnotou pro ochranu přírody 

Albrechtice, Horní 
Bludovice a 

Těrlicko 
k.ú.obcí územní plán trvá trvá 

TI1 Nedostatečné napojení obyvatel 
na kanalizaci 

Týká se pouze okrajových částí 
obcí nebo s nově vymezenými 
rozsáhlými zastavitelnými plochami 

Okrajové části obcí 
Horní Bludovice, 

Albrechtice, 
Těrlicko, Havířov 

Okrajové části obcí 
Horní Bludovice, 

Albrechtice, Těrlicko, 
Havířov 

územní plán, 
studie 

průběžně 
realizováno 

Albrechtice - 
trvá, Horní 
Bludovice - 

trvá, Těrlicko - 
průběžně 

realizováno, 
Havířov - 
průběžně 

realizováno 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

B1 

Zasíťování pozemků (zavedení 
inženýrských sítí) pro novou 
výstavbu rodinných a bytových 
domů 

V souvislosti s novými územními 
plány je nutné zajistit realizaci 
zasíťování pozemků. 

celé ORP Havířov celé ORP Havířov 
studie, projektová 

příprava trvá trvá 

B2 
Vysoký tlak na vymezování 
nových zastavitelných ploch pro 
RD 

 V souvislosti s migračním úbytkem 
obyvatel z Havířova a v ORP 
Karviné 

Těrlicko a Horní 
Bludovice k.ú. obcí ÚAP Kraje, 

Studie kraje trvá stoupající 
tendence 

R2 Nedostatečné využití rekreačního 
potenciálu 

Vymezení vhodných ploch pro 
nové ubytovací kapacity a 
zkvalitňování stávajících 
rekreačních zařízení. 

Těrlicko  
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště 
pod Babí horou 

územní plán trvá trvá s klesající 
tendencí 

R3 
Intenzivní individuální rekreace 
s negativními dopady na životní 
prostředí a krajinný ráz  

Důsledek 70.let 20.století, kdy byly 
realizovány stavby pro individuální 
rekreaci s nedostatečnou 
technickou infrastrukturou. 

Těrlicko Dolní Těrlicko územní plán trvá trvá 

HP1 
Usilovat o vymezení nových 
ploch pro rozvoj podnikání nebo 
plochy zemědělské 

Podpora zvýšení zaměstnanosti. Albrechtice, Horní 
Bludovice, Těrlicko k.ú.obcí územní plán trvá trvá 

HP2 

Vysoká míra nezaměstnanosti, 
dlouhodobá míra 
nezaměstnanosti, pokles počtu 
obsazených pracovních míst, 
nízká míra podnikatelské aktivity 

Silná vazba na Ostravský region, 
důsledek ekonomických problémů 
regionu. 

celé ORP Havířov celé ORP Havířov 

nelze řešit 
nástroji 

územního 
plánování 

trvá trvá 

 

Úkoly stanovené z PÚR ČR, ZÚR MSK a Politiky architektury a stavební kultury ČR, ÚAP MSK 2015 – bez grafiky 

Problémy k řešení vyplývající z Aktualizace č.1 PÚR 2015 

Charakteristika 
Lokalizace Druh dokumentace, 

kde má být problém 
řešen 

Časový horizont 
2014 

Časový horizont 
2016 Dotčené obce 

Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových oblastech a 
rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury. Z tohoto 
důvodu v rozvojových oblastech a v rozvojových osách vytvářet podmínky pro umístění aktivit 
mezinárodního a republikového významu s požadavky na změny v území a tím přispívat k zachování 
charakteru území mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy (OB2 , OS13) 

celé ORP Havířov územní plán - nový dokument 

Úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojové osy, musí být převzaty do územně plánovací 
dokumentace krajů a obcí (OB2 ,OS13) 

celé ORP Havířov územní plán - nový dokument 
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Problémy k řešení vyplývající z ZÚR MSK 

Charakteristika 
Lokalizace Druh dokumentace, 

kde má být problém 
řešen 

Časový horizont 
2014 

Časový horizont 
2016 Dotčené obce 

Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu včetně 
územních rezerv a vymezení skladebných částí ÚSES při zohlednění územních vazeb a souvislostí s 
přilehlým územím sousedních krajů a Polska.  

celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

Vymezit plochu po umístění Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů.  celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

Vymezit plochu pro veřejné logistické centrum.  celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 
Nové rozvojové plochy vymezovat o přednostně v lokalitách dříve zastavěných nebo devastovaných území 
(brownfields) a v prolukách stávající zástavby. celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

Nové rozvojové plochy vymezovat o výhradně se zajištěním dopravního napojení na existující nebo 
plánovanou nadřazenou síť silniční, resp. železniční infrastruktury; mimo stanovená záplavová území (v 
záplavových územích pouze výjimečně a ve zvláště odůvodněných případech). 

celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel nezbytné plochy. celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

V rámci ÚP obcí vymezit v odpovídajícím rozsahu plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně.  celé ORP Havířov územní plán trvá trvá 

 

Navržené úkoly z Politiky architektury a stavební kultury ČR pro veřejnou správu na úrovni obcí 

Charakteristika 
Lokalizace Druh dokumentace, 

kde má být problém 
řešen 

Časový horizont 
2014 

Časový horizont 
2016 Dotčené obce 

V jednotlivých sídlech, zejména pak ve městech, stanovit v územně plánovací dokumentaci dlouhodobě 
platnou urbanistickou koncepci vycházející mimo jiné z role sídla v sídelní struktuře, z respektování hodnot 
okolní krajiny, urbanistických hodnot a charakteru prostředí, pestrosti a rozmanitosti prostředí, ze sledování 
bezpečnosti a zdraví obyvatel a ekonomické prosperity. 

celé ORP Havířov územní plán - nový dokument 

Při podnětech a návrzích na změnu územního plánu posuzovat ovlivnění stanovené urbanistické koncepce. celé ORP Havířov územní plán - nový dokument 
Při návrhu územních plánů využít především rezervy v rámci zastavěného území (zejména přestavbové 
plochy) a omezit rozrůstání sídel do krajiny a zábory zemědělské půdy, obzvláště v nejvyšších třídách 
ochrany zemědělského půdního fondu. Toto opatření uplatňovat s přihlédnutím k lokálním specifikům a 
aplikovat ho jak pro využití obytné, tak i průmyslové a logistické. 

celé ORP Havířov územní plán - nový dokument 

V územně analytických podkladech analyzovat dostupnost zařízení veřejné infrastruktury pro plochy 
bydlení. Poznatky o nevyhovující dostupnosti aplikovat při formulaci problémů k řešení v příslušných 
územně plánovacích podkladech a dále zohlednit v územně plánovací dokumentaci. Zohlednit spolupráci 
sídel při využití zařízení občanského vybavení. 

celé ORP Havířov 
územní plány, ÚAP 

ORP - nový dokument 

V územně plánovací dokumentaci prosazovat polyfunkční využití městských center. Koordinovat rozvoj 
obslužných center nadmístního významu z úrovně kraje. celé ORP Havířov územní plán - nový dokument 

Identifikovat hodnoty, využití, funkčnost a dostupnost veřejných prostranství v územně analytických 
podkladech. 

celé ORP Havířov ÚAP ORP - nový dokument 

Závěry vyhodnocení veřejných prostranství v územně analytických podkladech promítat do zadání a návrhu 
územně plánovacích dokumentací. celé ORP Havířov územní plán - nový dokument 

Při tvorbě územních plánů, případně územních studií, strukturovat a hierarchizovat systém veřejných 
prostranství v sídlech. 

celé ORP Havířov územní plán - nový dokument 

Využívat územní studie pro prověření systémů veřejných prostranství, včetně systémů veřejné zeleně, a 
jejich konkrétního řešení. celé ORP Havířov územní studie - nový dokument 
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Charakteristika 
Lokalizace Druh dokumentace, 

kde má být problém 
řešen 

Časový horizont 
2014 

Časový horizont 
2016 Dotčené obce 

Využívat regulační plány pro stabilizaci návrhu parcelace zastavitelných ploch s vymezením veřejných 
prostranství. celé ORP Havířov regulační plán - nový dokument 

Parcelaci zastavitelných ploch řešit na základě komplexního návrhu s vymezením veřejných prostranství, 
nepřipustit jejich využití po částech bez celkové koncepce řešení. Pro schválení komplexního návrhu se 
doporučuje využívat dohody o parcelaci. 

celé ORP Havířov územní plán, 
regulační plán - nový dokument 

Nástroji územního plánování zamezovat vzniku stavebních souborů, které znemožňují prostupnost území. celé ORP Havířov 
územní plán, 

regulační plán, 
územní studie 

- nový dokument 

Vypisovat architektonicko-urbanistické soutěže a soutěže o návrh na významná veřejná prostranství 
financovaná z veřejných rozpočtů. celé ORP Havířov činností úřadu 

územního plánování - nový dokument 

V návrzích veřejných prostranství zajistit jejich komplexní řešení včetně dopravní a technické infrastruktury, 
problematiky veřejné zeleně a její návaznosti na krajinu a způsobu vsakování atmosférických srážek a 
odvodnění zpevněných ploch. 

celé ORP Havířov 
územní plán, 

regulační plán, 
územní studie 

- nový dokument 

Nástroji územního plánování prosazovat adekvátní využití a měřítko objektů obklopujících veřejná 
prostranství. Dbát na respektování genia loci lokality. 

celé ORP Havířov 
územní plán, 

regulační plán, 
územní studie 

- nový dokument 

Připravovat úpravy veřejných prostranství za účasti veřejnosti. celé ORP Havířov činností úřadu 
územního plánování - nový dokument 

Zlepšit péči o stávající veřejná prostranství a jejich kultivaci, využívat při tom i účast veřejnosti. celé ORP Havířov 
nelze řešit nástroji 

územního plánování - nový dokument 

V územních plánech stanovovat charakter a strukturu stávající i navrhované zástavby. celé ORP Havířov územní plán - nový dokument 
V územně analytických podkladech zpracovat analýzu urbanistického popřípadě i architektonického 
charakteru významných lokalit zastavěného území. 

celé ORP Havířov ÚAP ORP - nový dokument 

V územně analytických podkladech zpracovat analýzu kompozičních vztahů v zastavěném území i v krajině. celé ORP Havířov ÚAP ORP - nový dokument 
Zajistit, aby při výběrových řízeních na územně plánovací a projekční činnosti (včetně zahradně-
krajinářských úprav) byla hlavním kritériem výběru kvalita. Cena za územně plánovací a projekční práce 
nesmí být jediným kritériem. 

celé ORP Havířov činností úřadu 
územního plánování 

- nový dokument 

Při přípravě významných budov financovaných z veřejných rozpočtů se doporučuje přednostně využívat 
architektonické soutěže a soutěže o návrh. 

celé ORP Havířov činností úřadu 
územního plánování 

- nový dokument 

Zapojovat veřejnost (dospělé i děti, zejména školy) do projektů ovlivňujících veřejný prostor. celé ORP Havířov činností úřadu 
územního plánování - nový dokument 

 

Úkoly stanovené z ÚAP MSK 2015 

Charakteristika 
Lokalizace Druh dokumentace, 

kde má být problém 
řešen 

Časový horizont 
2014 

Časový horizont 
2016 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

Střet záměru přeložky silnice v Havířově se zájmy ochrany přírody (EVL Natura) a se 
stávající zástavbou -  (P-D11) celé ORP Havířov nespecifikováno - nový dokument 

 


