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Stránka č. 1 7. 1 
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Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím prosím o
poskytnutí informací : 
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Kdy byly pozemky p.č. 88/6, 88/3, 88/18, st. 387, st. 288/5, st. 288/1, st. 385, st 3'86, st. 

. .337 v katastrální území Prostřední ·-BJudbvice určeny územním plánem obce k využití 
·jako plochy VS,

K jakému využití byly výše uvedené pozemh.7 určeny od roku 2000 územním pláne=

obce a jaké změny v územním plánu od roku 2000 až do nyní probíhající změny č
byly zastupitelstvem obce Horní Bludovice vydány a jsou připraveny k vydání.

V případě, že mi informace nejste schopni poskytnout, prosím o kontah.'1 na zodpovědn 
subjekt a zdůvodnění. 

Doručovat prosím v elektronické podobě na tuto e-mailovou adresu, případně datovou 
schránkou. 

Děkuji a jsem s pozdravem 

Povinný subjekt: 

Magistrát města Havířov 

Odbor úze1m1ího rozvoje 
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Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
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Informace dle zákona č.106/1999 Sb.  

Datum přijetí žádosti:              16.5.2018 
Vyřizující odbor:                      odbor územního rozvoje 
Centrální evidenční číslo:        I/18/2018 

 
 
 
 
Odpověď na žádost o informaci na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění 
 
Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje, obdržel dne 16.5.2018, pod 
č.j. MMH/50107/2018  Vaši žádost  o poskytnutí informací : 
 
1/ - kdy byly pozemky parc.č. 88/6, 88/3, 88/18, st.387, st.288/5, st.288/1, st.385, st.386, 
st.337 v katastrálním území Prostřední Bludovice určeny územním plánem obce k využití jako 
plochy VS, 
 
2/- k jakému využití byly výše uvedené pozemky určeny od roku 2000 územním plánem obce, 
 
3/- jaké změny v územním plánu od roku 2000 až do nyní probíhající č.2 byly zastupitelstvem 
obce Horní Bludovice vydány a jsou připraveny k vydání.  
 
 
K bodu č.1/ sdělujeme, že :  
Dle územního plánu Horní Bludovice, který nabyl účinnosti dne 17.11.2011, jsou předmětné 
pozemky parc.č. 88/6, 88/3, 88/18, st.387, st.288/5, st.288/1, st.385, st.386, st.337  
v katastrálním území Prostřední Bludovice  součástí plochy přestavby (P1 „U Areálu 
zdraví“), kde se nachází v návrhové  ploše s rozdílným způsobem využití VS – plochy 
smíšené výrobní. 

 
K bodu č.2/ sdělujeme, že : 

 
V územním plánu obce Horní Bludovice,  vydaném  obecně závaznou vyhláškou č.1/2000 O 
závazné části územního plánu obce Horní Bludovice, která nabyla účinnosti dne 10.1.2000, 
byly předmětné pozemky parc.č. 88/6, 88/3, st.387, st.288/5, st.288/1, st.385, st.386, st.337  
v katastrálním území Prostřední Bludovice  zahrnuty do současně  zastavěného území,  
pozemek parc.č. 88/18 v katastrálním území Prostřední Bludovice byl součástí ploch 
zastavitelného území, mimo současně zastavěné území, všechny citované pozemky byly 
součástí urbanizované zóny BH – zóny čistého bydlení v bytových domech;  dle výkresu 
územního plánu obce Horní Bludovice č.1- Komplexní urbanistický návrh   se jižní částí 
pozemků parc.č. 88/6, 88/3 a část pozemku parc.č. 88/18 v katastrálním území Prostřední 
Bludovice nacházely ve funkčních návrhových plochách  „plochy  a objekty hromadného 
bydlení“. Ostatní výše citované pozemky – tj. pozemky parc.č. st.387, st.288/5, st.288/1, 
st.385, st.386, st.337 a zbývající částí pozemků parc.č. 88/6, 88/3 a 88/18 v katastrálním 
území Prostřední Bludovice  se nacházely ve funkční návrhové ploše „plochy a objekty 
občanské vybavenosti“. Na pozemcích parc.č. st.288/5, st. 288/1, 88/3, st. 385 a st.386 
v katastrálním území Prostřední Bludovice bylo v územním plánu obce Horní Bludovice 



navrženo obchodní středisko (označení v územním plánu jako č.22). Podmínky výškové 
regulace pro předmětnou stavbu byly stanoveny závaznými regulacemi  pro  zónu BH - zóna 
čistého bydlení, kde byla  umožněna výška staveb  do  16 m od upraveného terénu ( úplné 
regulace jsou uvedeny níže).  
 
     

 
Výseč katastrální mapy z vyznačením zájmové lokality 

 
 

  
 
Dle územního plánu obce Horní Bludovice, který byl platný v roce 2000, byly pro jednotlivé 
zóny stanoveny závazné regulace. V zóně BH- zóna čistého bydlení v bytových domech bylo 
stanoveno :  
 
BH – zóna čistého bydlení v bytových domech 
Zóna byla určena pro hromadné bydlení trvalé. Dominantní funkcí bylo bydlení. Veškeré 
stavby musely odpovídat sociálním a kulturním potřebám obyvatel a nesměly zhoršovat 
kvalitu a pohodu obytného prostředí.  
Maximální stanovená výška : přízemí (prostor pro občanskou vybavenost) cca 4,5 m, dvě 
obytná podlaží, cca 6 m, obytné podkroví, cca 5 m.  



Výška bytových domů byla stanovena max. 16 m od upraveného terénu. 
Funkční využití určené : 
-bydlení v bytových domech (stavbách pro bydlení s převažující funkcí bydlení) 
Funkční využití vhodné a převládající : 
-obytné budovy 
-stavby občanského vybavení - vestavěné do bytových domů i volně stojící 
-zeleň vyhrazená, obytná, veřejná a ochranná 
Funkční využití přípustné 
-sítě místních komunikací a  nezbytné stavby pro dopravu 
-rozvodné sítě a nezbytné stavby technického vybavení 
Funkční využití nepřípustné 
-stavby pro výrobu 
-velkokapacitní stavby pro dopravu 
-velkokapacitní stavby technického vybavení 
 
K bodu č.3/ sdělujeme, že od roku 2000 do doby vydání současně platného územního plánu 
Horní Bludovice byly postupně schváleny : 
1- Změna č.2 Územního plánu obce Horní Bludovice schválena Zastupitelstvem obce Horní 

Bludovice dne 27.4.2005 usnesením č.2/2005,  
2- Změna č.4 Územního plánu obce Horní Bludovice schválena Zastupitelstvem obce Horní 

Bludovice dne 9.8.2006 usnesením č.4.1/2006,  
3- Změna č.5 Územního plánu obce Horní Bludovice schválena Zastupitelstvem obce Horní 

Bludovice dne 6.12.2006 usnesením 4.1/2006. 
Všechny  výše uvedené změny územního plánu  byly vydány obecně závaznými vyhláškami 
obce Horní Bludovice. 
Dále byly formou opatření obecné povahy vydány následující změny územního plánu obce 
Horní Bludovice : 
4- Změna č.3 a č.7 Územního plánu obce Horní Bludovice vydané opatřením obecné povahy 

dne 26.11.2008  usnesením č.5/2008 Zastupitelstva obce Horní Bludovice, 
5- Změna č. 6 Územního plánu obce Horní Bludovice vydaná opatřením obecné povahy dne 

1.9.2010 usnesením Zastupitelstva obce Horní Bludovice  č.4/2010,  
6- Změna č.8 Územního plánu obce Horní Bludovice vydaná opatřením obecné povahy dne  

1.9.2010 usnesením Zastupitelstva obce Horní Bludovice č.4/2010. 
(Změna č.1 Územního plánu obce Horní Bludovice byla zrušena, Změna č.3 Územního plánu 
obce Horní Bludovice byla vydána současně  se Změnou č.7 Územního plánu obce Horní 
Bludovice). 
 Změny územního plánu se ve svém řešení nedotkly dotazovaných   pozemků  parc.č. 88/6, 
88/3, 88/18, st.387, st.288/5, st.288/1, st.385, st.386, st.337 v katastrálním území Prostřední 
Bludovice v rámci urbanistické koncepce.        
 
Územní plán Horní Bludovice, který byl vydán formou obecné povahy a  nabyl účinnosti dne 
17.11.2011, řešil změnu využití   pozemků parc.č. 88/6, 88/3, 88/18, st.387, st.288/5, st.288/1, 
st.385, st.386, st.337  v katastrálním území Prostřední Bludovice : předmětné pozemky byly 
zahrnuty do plochy přestavby (P1 „U Areálu zdraví“), do  ploch s rozdílným způsobem 
využití  VS – plochy smíšené výrobní.  
 
Poslední  Změna č.1 Územního plánu Horní Bludovice, která nabyla účinnosti dne 17.10.2013 
– neřešila změnu využití předmětných pozemků. 
 



V současné době je pořizována Změna č.2 Územního plánu Horní Bludovice. Tato Změna je 
připravená k vydání Zastupitelstvem obce Horní Bludovice v červnu 2018. 
 
Změna č.2 Územního plánu Horní Bludovice neřeší změnu využití předmětných pozemků   
parc.č. 88/6, 88/3, 88/18, st.387, st.288/5, st.288/1, st.385, st.386, st.337 v katastrálním území 
Prostřední Bludovice.        
 

Dle územního plánu Horní Bludovice, úplného znění po vydání Změny č.1, které nabylo 
účinnosti dne 17.10.2013, jsou předmětné pozemky parc.č. 288/1, 288/5, 337, 385, 386, 387, 
88/3, 88/6, 88/18 v katastrálním území Prostřední Bludovice zahrnuty do zastavěného 
území, zároveň jsou součástí plochy přestavby (P1 „U Areálu zdraví“),  a  nachází se v 
návrhové  ploše s rozdílným způsobem využití VS – plochy smíšené výrobní. 

 
 

V platném územním plánu Horní Bludovice jsou pro jednotlivé plochy s rozdílným 
způsobem využití stanoveny závazné regulace. 
 

Pro plochy VS – PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ je stanoveno : 
Hlavní a převládající využití: 
- plochy a stavby pro výrobu a skladování, řemesla, výrobní služby 
- plochy a stavby občanského vybavení s výjimkou hřbitovů a velkoplošných hřišť 
Využití doplňující a přípustné: 
- plochy veřejných prostranství 
- stavby a zařízení, které jsou nutné k užívání ploch výroby a skladování, občanského 
vybavení a bezprostředně s nimi souvisejí 
- parkoviště pro osobní a nákladní automobily, boxové garáže 
- doprovodná a ochranná zeleň 
- dopravní a technická infrastruktura 
- nezbytný průchod cyklistických stezek, pěších komunikací 
- bydlení pouze jako byt pro majitele nebo správce provozoven výroby a občanského 
vybavení 
Využití nepřípustné: 
- stavby rodinných domů 
- plochy a stavby pro zemědělskou živočišnou výrobu – chov hospodářských zvířat 
- stavby, zařízení nebo technologie, které by snižovaly kvalitu prostředí blízké obytné 
zástavby 
- stavby, zařízení nebo činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí by překračovaly 
limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru 
- stavby a činnosti, které by znemožňovaly hlavní a převládající, doplňující a přípustné 
Podmínky prostorového uspořádání: 
- výška staveb max. dvě nadzemní podlaží s podkrovím staveb pro rodinné bydlení 
 



 

Výseč územního plánu Horní Bludovice – II.2.a Koordinační výkres se zákresem lokality 

 

 
        
 
S pozdravem  
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xxxxxxxxx 
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