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Úvodní část 
 
Katalog rozvojových území města Havířova byl pořízen v roce 2015 v souvislosti s vydaným 
územním plánem Havířov. Je navržen jako stručný a přehledný informační zdroj 
pro potencionální investory hledající vhodné plochy pro umístění svého záměru. 
Pro vymezené rozvojové plochy byly vytvořeny samostatné katalogové listy, které obsahují 
základní informace o dané ploše - o jejím umístění, možnosti využití podle platného 
územního plánu, informace o případných omezeních, dopravním napojení, o dostupnosti 
technické infrastruktury. 
 

V Havířově je možné najít vhodné volné plochy jak ve vlastnictví státu, města, kraje, tak 
rovněž i pozemky soukromé. Rozvojové plochy obsažené v katalogu byly v rámci pořízení 
územního plánu podle stavebního zákona projednány mimo jiné i s dotčenými orgány. 
 

Havířov je statutárním městem, které je 11. největším městem České republiky - k 1.1.2015 
mělo 76 348 obyvatel a jeho rozloha činí 32,07 km2. Mezi výrazná pozitiva pro investory 
patří zejména blízkost hranic s Polskou republikou (cca 15 km), Slovenskou republikou (cca 
25 km) a především s regionální metropolí Ostravou (cca 15 km). Z tohoto pohledu je 
Havířov také strategickým bodem pro možnou expanzi výroby i obchodu. Procházející 
celostátní železniční trať č. 321 Ostrava - Český Těšín s komunikací I. třídy (silnice I/11) a 
dále hustá síť autobusové, nákladní i kamionové dopravy vytváří výhodné podmínky 
pro přepravu materiálu i pracovních sil. 
 

Havířov je velmi dynamické město, které v posledních letech výrazně zlepšilo svou tvář, 
přispěla k tomu i celá řada získaných dotací. Proto doufáme, že se tento katalog stane cenným 
zdrojem základních informací o možnostech pro umístění a realizaci záměrů na území 
statutárního města Havířova. 
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Členění katalogu 
 
Katalog rozvojových území statutárního města Havířov je členěn do 2 oddílů: 
 
ODDÍL A: 
Tato část katalogu obsahuje základní informace o rozvojových plochách v jednotlivých 
katastrálních územích v členění podle rozdílného způsobu využití těchto lokalit. 
Pro jednotlivé vymezené rozvojové plochy byly vytvořeny samostatné katalogové listy, které 
obsahují základní informace o dané ploše - o jejím umístění, možnosti využití podle platného 
územního plánu, informace o případných omezeních, dopravním napojení, o dostupnosti 
technické infrastruktury. 
 
ODDÍL B: 
V této části katalogu lze v tabulce vyhledávat zájmové plochy podle způsobu využití ve vazbě 
na příslušné katastrální území a s odkazem na příslušnou část oddílu A, kde jsou doplňující 
informace o lokalitě. 

 
 
 
V případě zájmu o některou z uvedených lokalit v tomto katalogu je nezbytné informaci 
o dané lokalitě doplnit a upřesnit na Magistrátu města Havířov, odboru územního rozvoje: 
Svornosti 2 
736 01 Havířov - Město 
tel.: 596 803 111 
fax.: 596 803 350 
e-mail: uzemroz@havirov-city.cz 
 
Údaje o vlastnících pozemků mají pouze informativní charakter s aktuálností k červnu 2015, 
aktuální informace je nutné ověřit na katastru nemovitostí. Současně mohlo dojít k dělení 
nebo scelování pozemků v rámci jednotlivých ploch. Výpis těchto pozemků v rámci 
rozvojových ploch je rovněž nutné ověřit na katastru nemovitostí. 
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Základní informace o zájmovém území 
 
Správní území města Havířov je tvořeno šesti katastrálními územími: 

k.ú. Bludovice      k.ú. Dolní Datyně 
k.ú. Dolní Suchá     k.ú. Havířov - město 
k.ú. Prostřední Suchá     k.ú. Šumbark 
 

 
 

obec, město katastrální území 
číslo 

katastrálního 
území 

výměra k.ú. v 
ha 

Celková 
plocha v 

ha 

Počet 
obyvatel 

k 31.12.2014 
      
  Bludovice 637696 935,3     
  Dolní Datyně 628905 217,5     
Havířov Dolní Suchá 637777 436,6 3 207 83 082 
  Havířov - město 637556 642,7     
  Prostřední Suchá 637742 595,6     
  Šumbark 637734 379,7     
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Charakteristika rozvojových ploch podle územního plánu 
Havířov 
 
Územním plánem Havířov, který byl vydán Zastupitelstvem města Havířova dne 7.4.2014, 
pod č. usnesení 1145/25ZM/2014 a nabyl účinnosti dne 25.4.2014, byly vymezeny 
zastavitelné plochy (Z) a plochy přestavby (P) v jednotlivých katastrálních územích.  
 

 - zastavitelné plochy (Z-…) 
 

 - plochy přestavby (P-…)  
 
Pro jednotlivé plochy byly stanoveny podmínky s rozdílným způsobem využití. 
Každá vymezená plocha je označena zkratkou podle katastrálního území s číslem zastavitelné 
plochy, nebo plochy přestavby, ke kterému jsou vztaženy dále uváděné informace: 

• o možnostech využití vymezené zastavitelné plochy nebo plochy přestavby, 
• o rozloze plochy, dotčených pozemcích 
• základní informaci o vlastnících pozemků 
• vymezení lokality, zákres plochy do leteckého snímku, katastrální mapy, příp. 

fotodokumentace stavu 
• základní informaci o využívání plochy a okolního území dle územního plánu, včetně 

dopravní obsluhy území, 
• základní informaci o sítích technické infrastruktury. 

 
 
V rámci katalogu rozvojových území 2015 jsou zpracovány zastavitelné plochy a plochy 
přestavby v následujícím členění - podle rozdílného způsobu využití území: 
 
Multifunkční využití umožňují plochy  

 
Plochy smíšené obytné - městské centrum     (SMC) 
Plochy smíšené obytné městské       (SM) 
Plochy smíšené obytné venkovské      (SV) 
Plochy smíšené specifické       (SX) 
 

Pro rozvoj území v oblasti výroby, skladování a dalších podnikatelských aktivit 
jsou vymezeny plochy 
 

Plochy výroby a skladování - těžkého průmyslu    (VT) 
Plochy výroby a skladování - lehkého průmyslu    (VL) 
Plochy výroby a skladování - výroby zemědělské    (VZ) 
Plochy smíšené výrobní       (VS) 
      

Pro rozvoj území v oblasti bydlení jsou vymezeny plochy 
 
Plochy bydlení hromadného       (BH) 
Plochy bydlení individuálního       (BI) 
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Pro rozvoj v oblasti občanského vybavení jsou vymezeny plochy 
  

Plochy občanského vybavení - veřejné infrastruktury    (OV) 
Plochy občanského vybavení - sportovních a rekreačních zařízení  (OS) 
Plochy občanského vybavení - komerčních zařízení   (OK) 
Plochy občanského vybavení - specifické     (OX)  
 

Pro rozvoj individuální rekreace jsou vymezeny plochy 
 
Plochy rekreace - zahrádkové osady      (RZ) 
Plochy zemědělské - zahrady      (ZZ) 

 
 
Statutární město Havířov má v regionu významné postavení jako správní, kulturní, obslužné 
centrum s významnou funkcí obytnou. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 
v rámci územního plánu vychází z předpokládaného vývoje počtu obyvatel, potřeby rozvoje 
obytné výstavby a z potřeb souvisejících s obytnou funkcí, tj. rozvoje občanského vybavení 
včetně rozvoje zařízení pro volný čas, rekreaci a relaxaci obyvatel a z potřeb posílení 
hospodářského pilíře návrhem nových ploch pro rozvoj výroby a podnikání.   
 
 

Plochy a rozdílným způsobem využití 
 
Územním plánem jsou v urbanizovaném území (zastavěném území, zastavitelných plochách, 
plochách přestavby), a v neurbanizovaném území (krajině) vymezeny plochy s rozdílným 
způsobem využití. Níže jsou uvedeny všechny plochy vymezené územním plánem, aby Vám 
byla zpřístupněna základní informace o využívání území v okolí plochy, o kterou máte zájem. 
V charakteristice je specifikováno pouze hlavní využití uvedených ploch. V části katalogu 
„ODDÍL A“  pak dále najdete podrobnější informace o možnostech využívání jednotlivých 
rozvojových ploch včetně uvedení staveb, které souvisí s využitím přípustným, případně 
mohou být v dané ploše realizovány, aniž by měly na způsob využití rušivý vliv. 

 
Plochy smíšené obytné – městské centrum (SMC) - Jedná se o lokalitu v k.ú. Havířov - 
Město, ve které se mísí stávající plochy občanského vybavení všech typů městského i 
lokálního významu především s plochami bydlení hromadného v bytových domech převážně 
s vestavěnou občanskou vybaveností. 

 

Plochy smíšené obytné městské (SM) - Jedná se o plochy, ve kterých bude navrženo další 
využití tohoto území s převládající funkcí obytnou, doplněnou občanským vybavením, 
službami souvisejícími s bydlením a dalším využitím souvisejícím. 

 

Plochy smíšené obytné venkovské (SV) - Jedná se o plochy souvislé venkovské zástavby 
tvořené převážně izolovanými rodinnými domy a případně usedlostmi s hospodářským 
zázemím, dílnami, občanským vybavením situovaným mezi rodinnými domy, službami 
souvisejícími s bydlením a dalším využitím - převážně lokálního významu. 
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Plochy bydlení hromadného (BH) - Jedná se o plochy s převládající funkcí obytnou - 
bydlení hromadné v bytových domech, doplněnou občanským vybavením, službami 
souvisejícími s bydlením a dalším využitím souvisejícím, lokálního významu. 
 

Plochy bydlení individuálního (BI) - Jedná se o plochy bydlení v rodinných domech 
řadových, vilkách a domech městského typu, navazujících na plochy bydlení hromadného, 
doplněné občanským vybavením, službami souvisejícími s bydlením a dalším využitím 
souvisejícím, převážně lokálního významu. 
 

Plochy rekreace - zahrádkové osady (RZ) - Jedná se o plochy zahrádkových osad se 
zahrádkářskými chatami a stavbami pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků, 
stavbami souvisejícími s hospodářským nebo rekreačním využíváním zahrad - skleníky, 
pařeniště, skleníky, altány, pergoly zahradní krby apod. 
 

Plochy občanského vybavení - veřejné infrastruktury (OV)  - Jedná se o plochy pro stavby 
a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, 
veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. 
 

Plochy občanského vybavení - sportovních a rekreačních zařízení (OS) - Jedná se o 
plochy pro sport a rekreaci - hřiště, sportoviště otevřená i krytá včetně zázemí pro sportovce i 
návštěvníky a související provozní zařízení. 
 

Plochy občanského vybavení - komerčních zařízení (OK) - Jedná se plochy velkoplošných 
obchodních zařízení vícepodlažního i přízemního typu (obchodní dům, supermarket, 
hypermarket) a staveb souvisejících s využíváním těchto staveb a zařízení. 
 

Plochy občanského vybavení - hřbitovů (OH) - Jedná se o areály hřbitovů a staveb 
souvisejících s využíváním a provozem hřbitovů. 
 

Plochy občanského vybavení - specifické (OX) - Plocha pro sezónní provoz cirkusů, 
kolotočů a podobných atrakcí - jedná se o zpevněné a manipulační plochy s možností 
napojení na zdroj pitné vody a elektřiny. Zábavní přírodní park - jedná se o plochu určenou 
pro rekreaci spíše rodinného typu, s funkcí relaxační i naučnou.  
 

Plochy smíšené specifické (SX)  - V severovýchodní části správního území města (východní 
část k. ú. Dolní Suchá - bývalý areál Dolu Dukla) se nachází významná rozvojová oblast 
výrobních aktivit - významná multifunkční plocha přestavby.  
 

Plochy smíšené výrobní (VS) - Jedná se o plochy se stavbami pro řemeslnou výrobu, 
výrobní a technické služby, stavby pro skladování a lehkou průmyslovou výrobu apod., 
jejichž provoz nebude narušovat pohodu bydlení, ale které není vhodné z důvodů estetických 
a kompozičních začlenit do ploch bydlení. 
 

Plochy výroby a skladování - těžkého průmyslu (VT) - Jedná se o plochy pro výrobu a 
zařízení a stavby související s výrobou, které nelze z důvodu estetických, nebo nepříznivých 
vlivů vznikajících výrobní činností, jako je hluk, pachy, velké zatížení dopravou apod., 
situovat mezi obytnou zástavbou nebo v její těsné blízkosti. 
 

Plochy výroby a skladování - lehkého průmyslu (VL) - Jedná se o plochy pro výrobu a 
zařízení a stavby související s výrobou, které nelze především z důvodu estetických, nebo 
případných vlivů vznikajících výrobní činností, které by narušovaly pohodu bydlení (hluk, 
pachy, zvýšené zatížení dopravou apod.), situovat mezi obytnou zástavbou. 
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Plochy výroby a skladování - výroby zemědělské (VZ) - Jedná se o plochy se stavbami pro 
zemědělskou výrobu, stavby pro skladování a garážování mechanizace související se 
zemědělskou výrobou. 
 

Plochy veřejných prostranství - zeleně veřejné (ZV) - Jedná se o plochy parků 
celoměstského a obvodového významu, kde se převážně připouští drobná architektura a 
mobiliář parků a stavby související s bezpečným využíváním parků veřejností. 
 

Plochy komunikací (K) - Jedná se o plochy komunikací včetně prostranství užívaného jako 
veřejné prostranství - chodníky, náměstí, zastávky MHD, odstavné plochy lávky, mosty, 
parkoviště na terénu apod. 
 

Plochy dopravní infrastruktury silni ční (DS) - Plocha je určena pro nejvýznamnější 
komunikace a další dopravní silniční plochy. Jedná se o pozemky staveb pro dopravu silniční 
a staveb nezbytných pro funkci dopravní infrastruktury. 
 

Plochy dopravní infrastruktury drážní (DD)  - Plocha je určena pro stavby a zařízení 
související s železniční dopravou a staveb nezbytných pro funkci dopravní železniční 
infrastruktury a souvisejících zařízení. 
 

Plochy technické infrastruktury - technického vybavení (TI) - Jedná se o plochy 
vymezené pro realizaci vybavenosti technické infrastruktury a sítě nezbytné technické 
infrastruktury. 

  

Plochy zemědělské - sady (ZS) - Jedná se o velkoplošné sady, stavby pro skladování 
výpěstků a nezbytné mechanizace a nářadí, dále stavby pro obchod s těmito výpěstky. 
 

Plochy zemědělské - zahrady (ZZ) - Jedná se především o samostatné zahrady se stavbami 
pro uskladňování zemědělských výpěstků 

 

Plochy zemědělské - orná půda, trvalé travní porosty (Z) - Zahrnují především pozemky 
zemědělského půdního fondu využívané především pro rostlinnou výrobu a chov 
hospodářských zvířat.  
 

Plochy smíšené nezastavěného území (SN) - Součástí této plochy můžou být plochy vzrostlé 
zeleně na nelesní půdě - remízky, mokřady, břehová zeleň vodních toků, apod. 
 

Plochy smíšené nezastavěného území - rekultivace (SR) - Pozemky, které jsou předmětem 
rekultivační činnosti – zalesnění pozemků, trvalé travní porosty 
 

Plochy lesní - hospodářské (L) - Zahrnují pozemky lesů, v rámci kterých se připouští stavby 
a zařízení sloužící lesnímu hospodářství, myslivosti a zájmům ochrany přírody a krajiny. 

 

Plochy lesní - rekreační (LR) - Zahrnují pozemky lesů navazujících na obytnou zástavbu, 
využívané pro odpočinek a relaxaci obyvatel. 
 

Plochy vodní a vodohospodářské (VV)  - Jedná se o plochy vodních tok a vodních nádrží a 
staveb souvisejících s jejich funkcí. 
 

Plochy přírodní - územního systému ekologické stability (ÚSES) - Zahrnují pozemky, na 
nichž byly vymezeny prvky územního systému ekologické stability. 
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k.ú. Bludovice 
 

 
Zástavba s převažujícím hromadným bydlením a občanskou vybaveností navazuje na 
zástavbu Havířova - města. Jedná se o stabilizovaný městský útvar, v rámci kterého jsou 
vymezeny jen drobné proluky mezi stávající zástavbou pro případnou dostavbu občanské 
vybavenosti, rozšíření parku a v severozápadní části k.ú., v návaznosti na výrobní areál, jsou 
vymezeny menší plochy pro rozvoj podnikatelských aktivit. 
 
V jižní části k.ú. Bludovice - jsou vymezeny plochy pro rozvoj individuálního bydlení 
v návaznosti na stávající zástavbu. Jedná se především o lokalitu Zákostelí a lokalitu 
u mateřské a základní školy, s dopravní obsluhou převážně ze stávajících místních a 
účelových komunikací. 
 
Větší plochy pro rozvoj individuálního bydlení jsou vymezeny ve východní části k.ú. 
Bludovice, v části Životice. Jedná se především o lokalitu „Za Merkurem“ a lokalitu 
„Osinky“. Menší plochy jsou vymezeny ve vhodných prolukách mezi stávající zástavbou. 
Přibližně uprostřed Životic jsou vymezeny plochy pro rozvoj podnikatelských aktivit včetně 
výroby bez negativních vlivů na okolí. 
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Typy rozvojových ploch v k.ú. Bludovice 
 
 

V katastrálním území Bludovice jsou územním plánem vymezeny zastavitelné plochy (Z) a 
plochy přestavby (P) pro následující rozvojové plochy s rozdílným způsobem využití: 
 
 

Multifunkční využití umožňují plochy  
 

Plochy smíšené obytné venkovské             (SV) 
 
 

Pro rozvoj území v oblasti výroby, skladování a dalších podnikatelských aktivit 
jsou vymezeny plochy 
 

Plochy výroby a skladování – lehkého průmyslu        (VL) 
Plochy výroby a skladování – výroby zemědělské        (VZ) 
Plochy smíšené výrobní                (VS) 

 
 

Pro rozvoj území v oblasti bydlení jsou vymezeny plochy 
 

Plochy bydlení individuálního              (BI) 
 
 

Pro rozvoj v oblasti občanského vybavení jsou vymezeny plochy 
 

Plochy občanského vybavení - veřejné infrastruktury       (OV) 
Plochy občanského vybavení - sportovních a rekreačních zařízení  (OS) 
Plochy občanského vybavení - komerčních zařízení      (OK) 

 
 

Pro rozvoj individuální rekreace jsou vymezeny plochy 
 

Plochy zemědělské – zahrady              (ZZ) 
 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Bludovice 
Plochy smíšené obytné venkovské (SV) 

16 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    

Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Bludovice 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

BL-Z1 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,26 
BL-Z2 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 2,82 
BL-Z3 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,23 
BL-Z6 smíšené obytné venkovské SV Právnická osoba 0,3 
BL-Z7 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,38 
BL-Z9 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 1,12 
BL-Z10 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,86 

BL-Z11 smíšené obytné venkovské SV 
Právnická osoba                                  
Soukromá osoba 

1,36 

BL-Z12 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,21 
BL-Z13 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,27 
BL-Z14 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,12 
BL-Z15 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,8 
BL-Z17 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,3 

BL-Z18 smíšené obytné venkovské SV 
Právnická osoba                                  
Soukromá osoba 

0,41 

BL-Z19 smíšené obytné venkovské SV 
Právnická osoba                          
Soukromá osoba 

0,69 

BL-Z20 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,34 
BL-Z22 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,37 
BL-Z25 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,1 
BL-Z26 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,62 
BL-Z29 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,79 
BL-Z30 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 1,26 
BL-Z32 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,79 
BL-Z34 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 2,23 

BL-Z35 smíšené obytné venkovské SV 
Česká republika                            

Statutární město Havířov 
1,4 

BL-Z36 smíšené obytné venkovské SV Právnická osoba 0,61 

BL-Z39 smíšené obytné venkovské SV 
Soukromá osoba                             

Statutární město Havířov 
2,62 

BL-Z43 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,28 
BL-Z44 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,31 
BL-Z45 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 2,72 

BL-Z46 smíšené obytné venkovské SV 
Česká republika                            
Soukromá osoba 

2,21 

BL-Z47 smíšené obytné venkovské SV 
Česká republika                                         
Soukromá osoba 

1,42 

BL-Z48 smíšené obytné venkovské SV Česká republika                    7,18 
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Soukromá osoba                          
Statutární město Havířov 

BL-Z49 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 12,12 

BL-Z52 smíšené obytné venkovské SV 
Moravskoslezský kraj                                            

Soukromá osoba                              
Statutární město Havířov 

0,51 

BL-Z68 smíšené obytné venkovské SV Česká republika 0,49 
BL-Z99 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,19 
BL-Z100 smíšené obytné venkovské SV Právnická osoba 0,69 
BL-Z101 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,25 
BL-Z102 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,37 
BL-Z103 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,33 
BL-Z104 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,99 
BL-Z105 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,54 

 
 
Upozornění:  
pro plochu BL-Z48 – je stanovena podmínka realizace – zpracování územní studie 
pro severní část zastavitelné plochy do 1.1.2017 
 
pro plochu BL-Z49 - je stanovena podmínka realizace – zpracování územní studie 
do 1.1.2017 
 
 
 

Podmínky pro využití plochy smíšené obytné venkovské (SV) 
 

Využití hlavní: 
- rodinné domy izolované, venkovské usedlosti. 
 

Využití přípustné: 
- občanské vybavení lokálního významu - stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, 

sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, stavby a zařízení 
pro obchod (nové stavby s prodejní plochou do 400 m2), stavby pro stravování, ubytování, 
administrativu, stavby a zařízení pro sport, relaxaci a volný čas lokálního významu včetně 
maloplošných hřišť; 

- stavby a zařízení pro provozování služeb a podnikatelské aktivity lokálního významu, 
jejichž negativní účinky na životní prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných 
předpisech nad přípustnou míru, nebudou snižovat pohodu bydlení a lze jejich realizaci 
s ohledem na architekturu, estetický vzhled a urbanistickou strukturu zástavby lokality 
připustit; 

- byty majitelů a zaměstnanců zařízení v rámci zařízení; 
- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel; 
- zeleň veřejná včetně mobiliáře a dětských hřišť; 
- stávající stavby pro rodinnou rekreaci, změny původních objektů venkovského charakteru 

na rekreační chalupy; 
- stávající bytové domy; 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Bludovice 
Plochy smíšené obytné venkovské (SV) 

18 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    

- na samostatných zahradách stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků, 
skleníky apod.; 

- stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat - negativní účinky na životní prostředí 
nesmí překračovat limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru a které lze 
s ohledem na urbanistickou strukturu zástavby lokality připustit, v případě chovu více kusů 
hospodářských zvířat je nutno stanovit ochranné pásmo, které nesmí zasahovat obytné 
stavby jiných vlastníků a stavby občanského vybavení; 

- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu; 
- hromadné garáže podzemní i nadzemní pro stávající bytové domy, vestavěné do bytových 

domů - s ohledem na architekturu a urbanistickou strukturu okolní zástavby a veřejných 
prostranství lokality a s ohledem na zachování pohody bydlení; 

- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na 
střechách objektů; 

- komunikace funkční skupiny C a D, parkovací plochy a další stavby související s dopravní 
infrastrukturou; 

- účelové komunikace, nezbytné manipulační plochy; 
- nezbytné stavby a úpravy na vodních tocích; 
- oplocení; 
- stavby a zařízení související s využitím hlavním a přípustným. 
 

Využití podmíněně přípustné: 
- nové řadové rodinné domy a případně atriové rodinné domy s ohledem na urbanistickou 

strukturu a charakter zástavby a organizaci veřejných prostranství lokality; 
- nové bytové domy s ohledem na urbanistickou strukturu a charakter zástavby a organizaci 

veřejných prostranství lokality, s výškovou hladinou přizpůsobenou okolní zástavbě; 
- nové stavby v sesuvných územích jsou podmíněny prokázáním, že využitím plochy 

v sesuvném území nebude narušena stabilita horninového prostředí, případně budou přijata 
opatření k zajištění stability horninového prostředí. 

 
Využití nepřípustné: 

- hřbitovy, zahrádkové osady, nové stavby pro obchod s prodejní plochou nad 400 m2; 
- samostatné sklady bez vazby na stavby uvedené ve využití hlavním a přípustném; 
- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů) a energetiku, lehký průmysl, 

samostatné sklady bez návaznosti na hlavní nebo přípustné využití, autobazary, 
autoopravny, pneuservisy, vrakoviště, zemědělské stavby, stavby pro chov hospodářských 
zvířat a další stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují 
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území;  

- odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů; 
- čerpací stanice pohonných hmot; 
- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin); 
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným. 
 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 
- zastavitelnost pozemků rodinných domů do 40 %; 
- zastavitelnost ostatních pozemků pro stavby uvedené ve využití hlavním a přípustném 

do 70 %; 
- při vymezování stavebních pozemků zachovat v zastavitelných plochách i v zastavěném 

území velikost pozemků obvyklou v dané lokalitě s ohledem na zachování tradičního 
charakteru a struktury zástavby; 
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- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby, max. výšková 
hladina bude 2 NP + obytné podkroví. 
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Označení plochy:                   BL-Z1 
Parcelní čísla pozemků:          673/1, 673/3, 673/4, 673/5, 673/6, 673/7, 673/8, 673/9, 
                                                   673/10, 673/11, 673/33, 673/34 
Celková rozloha:                0,26 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   BL-Z2 
Parcelní čísla pozemků:          689/1, 689/2, 689/3, 689/4, 689/5, 689/6, 689/7, 689/8, 
                                                   689/9, 689/10, 689/11, 689/12, 689/13, 689/14, 689/15, 
                                                   689/16, 689/17, 689/18, 689/19, 689/20, 689/21, 689/22, 
                                                   689/23, 694/1, 694/4, 695/1, 695/2, 696/6, 696/7, 696/8, 
                                                   696/10, 705, 706/1, 706/2, 706/3, 706/4, 706/5, 706/6, 
                                                   706/7, 706/8, 706/9, 706/10, 706/11, 707, 709/3, 714/1, 
                                                   714/2, 727, 728, 743, 745/1, 746, 1038/3 
Celková rozloha:                2,82 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   BL-Z3 
Parcelní čísla pozemků:          826/1, 829/2, 829/3, 832/2, 833/1, 833/2, 835/2, 835/3, 
                                                   836/2, 836/3, 836/4 
Celková rozloha:                0,23 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Jedná se o mírně svažité pozemky v blízkosti komunikace ul. Mezidolí a dále ul. Datyňská. 
Na mnoha pozemcích se nacházejí drobné stavby.  
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Pozemky jsou dopravně přístupné z komunikace ul. Mezidolí a lokalita BL-Z3 z komunikace 
ul. Datyňská. V území je navržena přeložka silnice III/4731 v úseku Havířov, křižovatka 
s ul. Na Nábřeží – Horní Bludovice, včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 
Lokality s tímto záměrem bezprostředně sousedí. Na komunikaci ul. Mezidolí je dále 
stávající trasa cyklistické dopravy.  
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Územím prochází středotlaký plynovod a vodovod. Lokality BL-Z1 a BL-Z2 jsou dotčeny 
trasou radioreléového spoje. Lokality BL-Z2 a BL-Z3 jsou dotčeny přivaděčem ostravského 
oblastního vodovodu. V území je dle územního plánu navržena splašková kanalizace. 
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Označení plochy:                   BL-Z6 
Parcelní čísla pozemků:          646/2 
Celková rozloha:                0,3 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   BL-Z7  
Parcelní čísla pozemků:          763/2, 763/3 
Celková rozloha:                0,38 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   BL-Z25 
Parcelní čísla pozemků:          869/3, 869/4 
Celková rozloha:                0,1 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   BL-Z26 
Parcelní čísla pozemků:          896/21, 896/37 
Celková rozloha:                0,62 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
U lokalit BL-Z7 a BL-Z25 se jedná o svažité pozemky. Lokality BL-Z6 a BL-Z26 
představují rovinaté pozemky. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokality BL-Z6 a BL-Z7 jsou dopravně přístupné z účelové komunikace Na Lánech, Na 
Sioně. Lokality BL-Z25 a BL-Z26 jsou dopravně přístupné z místní obslužné komunikace 
Na Lánech, Na Kempách.  
Po komunikacích ul. Na Kempách a Na Lánech je navržena trasa cyklistické dopravy. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Kolem lokalit BL-Z6 a BL-Z7 vede středotlaký plynovod; kolem lokalit BL-Z7, BL-Z25, 
BL-Z26 vede vodovod. Lokality BL-Z6 a BL-Z26 jsou dotčeny hranicí zvláštní povodně pod 
vodním dílem Žermanice. 
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Označení plochy:                   BL-Z9 
Parcelní čísla pozemků:          856/1, 856/2, 856/3 
Celková rozloha:                1,12 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   BL-Z10 
Parcelní čísla pozemků:          844/1, 844/7, 844/8, 844/15, 852/1 
Celková rozloha:                0,86 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   BL-Z11 
Parcelní čísla pozemků:          884/3, 884/4, 884/5, 884/6, 884/8, 884/9, 884/11, 884/16, 
                                                   884/21, 957/3 
Celková rozloha:                1,36 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba 
                                                  Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 

 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Bludovice 
Plochy smíšené obytné venkovské (SV) 

31 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    

Vymezení lokality v rámci města 
Jedná se o téměř rovinaté pozemky podél ulice Na Lánech, přístupné též z komunikací ul. 
Na Sioně a Datyňská. V rozptýlené zástavbě rodinných domů. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokality jsou dopravně přístupné z komunikace ul. Na Lánech, též z komunikace Na Sioně 
(BL-Z9, BL-Z10) či Datyňská (BL-Z11). V území je navržena přeložka silnice III/4731 
v úseku Havířov, křižovatka s ul. Na Nábřeží – Horní Bludovice, včetně vyvolaných úprav 
ostatní komunikační sítě. Lokality BL-Z10 a BL-Z11 s tímto záměrem bezprostředně 
sousedí. Na komunikaci ul. Na Sioně je dále navržena trasa cyklistické dopravy.  
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Územím prochází středotlaký plynovod a vodovod. Lokality BL-Z10 a BL-Z11 jsou dotčeny 
vedením přivaděče ostravského oblastního vodovodu a trasou radioreléového spoje. V území 
je dle územního plánu navržena splašková kanalizace. 
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Označení plochy:                   BL-Z12 
Parcelní čísla pozemků:          976/1 
Celková rozloha:                0,21 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   BL-Z13 
Parcelní čísla pozemků:          945/1, 945/5, 945/6, 945/7, 945/8 
Celková rozloha:                0,27 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   BL-Z14 
Parcelní čísla pozemků:          983/1 
Celková rozloha:                0,12 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   BL-Z15 
Parcelní čísla pozemků:          985/1, 985/2 
Celková rozloha:                0,80 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   BL-Z17 
Parcelní čísla pozemků:          994, 995 
Celková rozloha:                0,30 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Jedná se o téměř rovinaté pozemky podél ulice Datyňská.  
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Pozemky jsou dopravně přístupné z komunikace ul. Datyňská. V území je navržena přeložka 
silnice III/4731 v úseku Havířov, křižovatka s ul. Na Nábřeží – Horní Bludovice, včetně 
vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. Lokality BL-Z12-15 s tímto záměrem 
bezprostředně sousedí. Na této komunikaci je dále navržena trasa cyklistické dopravy.  
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Územím prochází středotlaký plynovod, vodovod. Lokalita BL-Z15 je dotčena vedením 
přivaděče ostravského oblastního vodovodu a navrhovanou distribuční trafostanicí. V území 
je dle územního plánu navržena splašková kanalizace. 
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Označení plochy:                    BL-Z18 
Parcelní čísla pozemků:          1013/1, 1013/2, 1014/1, 1014/2, 1014/3 
Celková rozloha:                0,41 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba    
                                                  Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   BL-Z19 
Parcelní čísla pozemků:          930/3, 930/4, 930/5 
Celková rozloha:                0,69 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba    
                                                  Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                    BL-Z20 
Parcelní čísla pozemků:          1026, 1027 
Celková rozloha:                0,34 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                    BL-Z22 
Parcelní čísla pozemků:          1037/1 
Celková rozloha:                0,37 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Jedná se o svažité pozemky k severu. Lokalitu BL-Z22 představuje rovinatý pozemek. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Pozemky jsou dopravně přístupné z místní komunikace ul. Na Kempách. Lokalita BL-Z22 je 
dopravně přístupná z účelové komunikace ul. Luční. Na této komunikaci je navržena trasa 
cyklistické dopravy. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Území je dotčeno vedením středotlakého plynovodu, vodovodu a přivaděčem užitkové vody. 
Lokalita BL-Z19 a BL-Z22 jsou dotčeny hranicí zvláštní povodně pod vodním dílem 
Žermanice. 
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Označení plochy:                    BL-Z29 
Parcelní čísla pozemků:          1216/1, 1216/6, 1216/10, 1216/11, 1216/17, 1216/22, 
                                                   1216/23, 1216/24, 1216/25, 1216/26, 1216/27, 1216/28, 
                                                   1216/29, 1216/30, 1216/31 
Celková rozloha:                0,79 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                    BL-Z30 
Parcelní čísla pozemků:          1244/1, 1244/8, 1244/11, 1244/12 
Celková rozloha:                1,26 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                    BL-Z32 
Parcelní čísla pozemků:          1216/3, 1216/4, 1223/1 
Celková rozloha:                0,79 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                    BL-Z34 
Parcelní čísla pozemků:          1188, 1190, 1191, 1194, 1195, 1198 
Celková rozloha:                2,23 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                    BL-Z35 
Parcelní čísla pozemků:          1171/1, 1174 
Celková rozloha:                1,4 ha 
Převažující vlastník:           Česká republika 
                                                   Statutární město Havířov 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Jedná se o svažité pozemky, ležící mezi ulicemi Selská, Na Kempách, U Statku. Z části zde 
již byla realizována výstavba rodinných domů. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Pozemky jsou dopravně přístupné z místních obslužných komunikací ul. Selská, Na 
Kempách, K Lučině, U Statku. Po ul. Selská vede stávající trasa cyklistické dopravy, po ul. 
Na Kempách a K Lučině je s trasou cyklistické dopravy uvažováno. Lokalita BL-Z30 není 
dopravně přístupná. 
 

 
 

Existence inženýrských sítí: 
Územím prochází středotlaký plynovod, vodovod, v dosahu je navržena kanalizace. Lokality 
BL-Z29, 32, 34, 35 jsou ve své západní části dotčeny hranicí zvláštní povodně pod vodním 
dílem Žermanice. Lokalita BL-Z30 je dotčena trasou radioreléového spoje. 
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Označení plochy:                    BL-Z36 
Parcelní čísla pozemků:          1289 
Celková rozloha:                0,61 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                    BL-Z39 
Parcelní čísla pozemků:          1358/3, 1358/4, 1358/5, 1358/7, 1358/8, 1358/9, 1358/10, 
                                                   1358/11, 1359 
Celková rozloha:                2,62 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
                                                   Statutární město Havířov 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Jedná se o rovinaté lokality bezprostředně sousedící s komunikací ul. Frýdecká. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Pozemky jsou dopravně přístupné ze silnice III.třídy (ul. Frýdecká), lokalita BL-Z36 dále 
z místní obslužné komunikace ul. Selská nebo ul. U Zborůvky. Po komunikacích ul. 
Frýdecká a ul. Selská vede stávající trasa cyklistické dopravy. V blízkosti spojení těchto 
dvou komunikací se nachází zastávky autobusové hromadné dopravy. Podél jižní hranice 
lokality BL-Z39 vede účelová komunikace. 
 

 
 

Existence inženýrských sítí: 
Lokalita BL-Z36 je dotčena vedením středotlakého plynovodu, vedením VN a jeho 
ochranným pásmem, trasou radioreléového spoje a vodovodu. Vedení kanalizace je navrženo 
těsně podél východní a jižní hranice lokality. Lokalita BL-Z39 je dotčena vedením VN a 
jeho ochranným pásmem, trasami radioreléového spoje a přivaděčem ostravského oblastního 
vodovodu.  
 

 

 
 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Bludovice 
Plochy smíšené obytné venkovské (SV) 

55 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    

 
Označení plochy:                    BL-Z43 
Parcelní čísla pozemků:          1106/1, 1108/1, 1108/2 
Celková rozloha:                0,28 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                    BL-Z44 
Parcelní čísla pozemků:          1101/1, 1101/3, 1101/4 
Celková rozloha:                0,31 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                    BL-Z45 
Parcelní čísla pozemků:          1102/1, 1102/3, 1102/4, 1102/5, 1102/13, 1102/16, 1102/25, 
                                                   1102/27, 1102/28, 1102/29, 1102/30, 1102/31, 1102/32, 
                                                   1102/33, 1102/34, 1102/35, 1102/36, 1102/37, 1102/38, 
                                                   1102/39, 1102/40, 1102/41, 1102/42, 1102/43, 1107/1, 
                                                   1107/2, 1115/2, 1117 
Celková rozloha:                2,72 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                    BL-Z46 
Parcelní čísla pozemků:          1058/3, 1058/4, 1058/5, 1058/7, 1058/11, 1058/22, 1058/36 
Celková rozloha:                2,21 ha 
Převažující vlastník:           Česká republika 
                                                   Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                    BL-Z47 
Parcelní čísla pozemků:          1058/1, 1058/5, 1058/6, 1058/12 
Celková rozloha:                1,42 ha 
Převažující vlastník:           Česká republika 
                                                   Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Jedná se o velmi mírně svažitou lokalitu k severozápadu. Ležící podél komunikací ul. U 
Lipek, ul. Záhumenková a ul. Zákostelí. Území s intenzívní výstavbou rodinných domů. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Pozemky jsou dopravně přístupné z místních obslužných komunikací ul. Farská, 
Záhumenková, Zákostelí, U Lipek.  
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Územím prochází středotlaký plynovod, východní část je dotčena vedením VVN a jeho 
ochranným pásmem, radioreléovou trasou. Dále se v území nachází vodovod, je navržena 
kanalizace. 
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Označení plochy:                   BL-Z48 
Parcelní čísla pozemků:         1064/1, 1064/2, 1064/4, 1064/5, 1064/6, 1064/7, 1064/8,  
                                                  1064/9, 1064/10, 1064/13, 1064/24, 1064/25, 1064/26,  
                                                  1064/27, 1064/28, 1064/29 
Celková rozloha:                7,18 ha 
Převažující vlastník:           Česká republika   
                                                   Soukromá osoba 
                                                   Statutární město Havířov 
Poznámka:                                 územní studie pro severní část zastavitelné plochy do 
                                                   1. 1. 2017 
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Vymezení lokality v rámci města 
Jedná se o rovinaté pozemky, ležící mezi komunikacemi ul. Frýdecká, U kostela, Farská a U 
Lipek. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Pozemky jsou dopravně přístupné z komunikace III.třídy ul. Frýdecká, poté z místních 
obslužných komunikací ul. U Kostela, ul. Farská, U Lipek. V jižní části území je na 
komunikaci ul. Frýdecká umístěna zastávka hromadné autobusové dopravy. Po ul. Frýdecká 
vede také stávající trasa cyklistické dopravy. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Území je dotčeno energetickým vedením VVN a VN a jejich ochrannými pásmy, 
radioreléovou trasou, podél západní strany lokality vede stávající středotlaký plynovod. 
Dále je podél západní hranice území navržena kanalizace a vedení vodovodu – pitná voda. 
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Označení plochy:                    BL-Z49 
Parcelní čísla pozemků:          1369/1, 1370/1 
Celková rozloha:                12,12 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                 územní studie do 1. 1. 2017 
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Vymezení lokality v rámci města 
Jedná se o mírně svažité pozemky k severozápadu. Ležící na jihu města Havířova, na hranici 
s obcí Horní Bludovice, v blízkosti ulice Frýdecká. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Pozemky jsou dopravně přístupné z komunikace III.třídy ul. Frýdecká. Po hranici města 
Havířova a obce Horní Bludovice vede účelová komunikace. Je zde dále navržena místní 
obslužná komunikace pro navrženou zástavbu v sousedních Horních Bludovicích zapojená 
do silnice III/4735 (ul. Frýdecká) v prostoru křižovatky a ul. U Lipek. V této části je také 
umístěna zastávka hromadné autobusové dopravy. Po ul. Frýdecká vede stávající trasa 
cyklistické dopravy.  
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Území je dotčeno energetickým vedením VVN a VN a jejich ochrannými pásmy, 
radioreléovou trasou, v jižní části území je navržena distribuční trafostanice. Dále je území 
dotčeno vedením přivaděče ostravského oblastního vodovodu (DN500). V jižní části území 
vede stávající vodovod – pitná voda. 
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Označení plochy:                    BL-Z52 
Parcelní čísla pozemků:          2286/1, 2286/2, 2287/1, 2287/3, 2287/4, 2287/5 
Celková rozloha:                0,51 ha 
Převažující vlastník:           Moravskoslezský kraj 
                                                   Soukromá osoba 
                                                   Statutární město Havířov 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Jedná se o mírně svažité pozemky k jihu. Ležící na západní hranici města Havířova s obcí 
Albrechtice podél ul. Těrlická. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
 

 
 

 
 
 

 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Bludovice 
Plochy smíšené obytné venkovské (SV) 

74 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    

Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Pozemky jsou dopravně přístupné z komunikace II.třídy ul. Padlých hrdinů nebo místní 
obslužné komunikace ul. Těrlická (k.ú. Albrechtice u Českého Těšína). Po uvedených 
komunikacích vede stávající trasa cyklistické dopravy. V severní hranici území je umístěná 
zastávka hromadné autobusové dopravy. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Územím prochází středotlaký plynovod, vodovod a kanalizace. 
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Označení plochy:                    BL-Z68 
Parcelní čísla pozemků:          2745 
Celková rozloha:                0,49 ha 
Převažující vlastník:           Česká republika 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Jedná se o mírně svažitý pozemek k západu. Ležící podél ul.Zelená. Nyní posázená 
ovocnými stromy. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Pozemek je dopravně přístupný z komunikace ul. Zelená. V lokalitě je navrženo prodloužení 
Dlouhé třídy do silnice III/4742 v Životicích, které s danou lokalitou bezprostředně sousedí. 
Po uvedených komunikacích je dále navržena trasa cyklistické dopravy. V blízkosti křížení 
těchto komunikací jsou navrženy zastávky hromadné autobusové dopravy. 
 

 
 

Existence inženýrských sítí: 
Pozemek je dotčen vedením vysokotlakého plynovodu a jeho bezpečnostním pásmem. 
Územím prochází středotlaký plynovod a vodovod. 
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Označení plochy:                   BL-Z99 
Parcelní čísla pozemků:          2472, 2474/1, 2474/4, 2475/1, 2475/5 
Celková rozloha:                0,19 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   BL-Z100 
Parcelní čísla pozemků:          2492 
Celková rozloha:                0,69 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   BL-Z101 
Parcelní čísla pozemků:          2466/9, 2466/10, 2466/11, 2466/14 
Celková rozloha:                0,25 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   BL-Z102 
Parcelní čísla pozemků:          2382, 2383/2, 2384 
Celková rozloha:                0,37 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   BL-Z103 
Parcelní čísla pozemků:          2374/1, 2378 
Celková rozloha:                0,33 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   BL-Z104 
Parcelní čísla pozemků:          2364, 2388/1 
Celková rozloha:                0,99 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   BL-Z105 
Parcelní čísla pozemků:          2405/1, 2405/2, 2405/3, 2405/4, 2411 
Celková rozloha:                0,54 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Jedná se o mírně svažité pozemky v lokalitě Na Polanech. V rozptýlené zástavbě rodinných 
domů. 
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Vymezení plochy 
 

 
 

 

 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Bludovice 
Plochy smíšené obytné venkovské (SV) 

83 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    

Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Pozemky jsou dopravně přístupné z místní obslužné komunikace ul. Na Polanech. Lokalita 
BL-Z99 je dopravně přístupná z účelové komunikace ul. Zelená. V blízkosti je navržena 
přeložka silnice I/11 v úseku Havířov, Dolní Suchá – Havířov, Bludovice, včetně 
vyvolaných úprav ostatní dopravní sítě. 
 

 
 

Existence inženýrských sítí: 
Lokality BL-Z99, BL-Z100, BL-Z105 jsou dotčeny nadzemním vedením elektrické energie 
(VN a VVN) a jejich ochranným pásmem. Územím prochází středotlaký plynovod, vodovod 
a kanalizace. 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Bludovice 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

BL-Z92 
výroby a skladování – 

lehkého průmyslu 
VL Právnická osoba 1,19 

BL-Z93 
výroby a skladování – 

lehkého průmyslu 
VL Právnická osoba 1,64 

 
 

Podmínky pro využití plochy výroby a skladování – lehkého průmyslu (VL) 
 

Hlavní využití: 
- stavby a zařízení lehké průmyslové výroby, u nichž se nepředpokládají negativní vlivy 

z provozované činnosti za hranici ploch. 
 

Přípustné využití: 
- výrobní a technické služby, drobná výroba; 
- stavby a plochy pro skladování; 
- dílny a zařízení údržby; 
- veřejná prostranství; 
- stavby pro vědu a výzkum; 
- stavby pro obchod, služby a administrativu ve vazbě na podnikatelské aktivity v ploše; 
- stravovací a relaxační zařízení pro zaměstnance; 
- ubytovací zařízení pro majitele a zaměstnance (pohotovostní byty); 
- haly pro technické sporty a zařízení pro využívání volného času; 
- stavby a zařízení technické infrastruktury a přípojek na technickou infrastrukturu; 
- autobazary, vrakoviště; 
- sběrné dvory (třídící dvory, sběrny surovin); 
- centrální areál sběrných surovin a třídírna odpadů pouze v ploše bývalých Báňských 

staveb; 
- zařízení na výrobu elektrické energie – fotovoltaické elektrárny, zařízení a sítě nezbytné 

technické infrastruktury související s provozem těchto zařízení a přípojek na technickou 
infrastrukturu; 

- odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů; 
- čerpací stanice pohonných hmot; 
- stavby komunikací funkční skupina C a D, účelové komunikace, manipulační plochy; 
- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb; 
- ochranná a veřejná zeleň, oplocení. 
 

Nepřípustné využití: 
- stavby pro bydlení kromě pohotovostních bytů pro majitele a zaměstnance; 
- stavby pro rodinnou rekreaci včetně zahrádkářských chat, zahrádkové osady; 
- stavby pro školství, zdravotnictví a sociální péči, stavby kulturní a církevní; 
- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů), zemědělské stavby a stavby pro 

chov hospodářských zvířat a další stavby a zařízení, které svým provozováním 
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a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu 
prostředí souvisejícího území; 

- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným. 
 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 
- zastavitelnost pozemků do 80 %. 
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Označení plochy:                    BL-Z92 
Parcelní čísla pozemků:          2744 
Celková rozloha:                1,19 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                    BL-Z93 
Parcelní čísla pozemků:          2492 
Celková rozloha:                1,64 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Jedná se o mírně svažité pozemky k západu, ležící po stranách ulice Zelená. V dnešní době 
posázeny ovocnými stromy. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Pozemek je dopravně přístupný z komunikace ul. Zelená. V lokalitě je navrženo prodloužení 
Dlouhé třídy do silnice III/4742 v Životicích, které s danou lokalitou bezprostředně sousedí. 
Po uvedených komunikacích je dále navržena trasa cyklistické dopravy. V blízkosti křížení 
těchto komunikací jsou navrženy zastávky hromadné autobusové dopravy. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Územím prochází středotlaký plynovod, vodovod. V dosahu vede kanalizace. 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Bludovice 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

BL-Z41 
výroby a skladování – 
výroby zemědělské 

VZ Soukromá osoba 0,18 

BL-Z42 
výroby a skladování – 
výroby zemědělské 

VZ Soukromá osoba 1,25 

 
 

Podmínky pro využití plochy výroby a skladování – výroby zemědělské (VZ) 
 

Hlavní využití: 
- stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu - v případě chovu hospodářských zvířat nesmí 

stanovené ochranné pásmo zasahovat do ploch s hlavní a přípustnou funkcí bydlení 
a občanského vybavení; 

- stavby a plochy pro skladování související se zemědělskou výrobou; 
- stavby pro garážování zemědělské mechanizace a nákladních aut; 
- účelové komunikace, manipulační plochy, chodníky, garáže. 
 

Přípustné využití: 
- veřejná prostranství včetně zeleně veřejné; 
- stavby pro řemeslnou výrobu, výrobní služby; 
- stavby pro obchod, služby, stravování a administrativu včetně staveb sloužících 

zaměstnancům ve vazbě na činnost hlavní; 
- byty pro majitele a zaměstnance; 
- nezbytné stavby a zařízení technické infrastruktury; 
- čerpací stanice pohonných hmot; 
- zeleň po obvodu a uvnitř výrobních areálů; 
- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií na střechách objektů; 
- parkovací plochy na terénu; 
- oplocení. 
 

Nepřípustné využití: 
- stavby pro bydlení kromě bytů pro majitele a zaměstnance; 
- stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahrádkářských chat; 
- stavby pro školství, zdravotnictví a sociální péči, stavby kulturní a církevní; 
- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů) a energetiku, autobazary, 

vrakoviště a další stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením 
narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího 
území; 

- samostatné sklady bez vazby na stavby uvedené ve využití hlavním a přípustném; 
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným. 
 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 
- zastavitelnost pozemků do 80 %. 
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Označení plochy:                    BL-Z41 
Parcelní čísla pozemků:          1365 
Celková rozloha:                0,18 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                    BL-Z42 
Parcelní čísla pozemků:          1365, 1368, 1369/3, 1369/2 
Celková rozloha:                1,25 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Jedná se o rovinaté lokality, na ulici Frýdecká. Navazující na stávající zemědělský areál. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Pozemky je dopravně přístupné z komunikace ul. Frýdecká (III/4735). Po uvedené 
komunikaci vede trasa cyklistické dopravy.  
 

 
 

Existence inženýrských sítí: 
V dosahu je stávající vedení VN, dále jsou navrženy inženýrské sítě – vodovod, plynovod, 
kanalizace. Území je dotčeno vedením radioreléové trasy. 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Bludovice 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

BL-Z4 smíšené výrobní VS Soukromá osoba 0,75 
BL-Z23 smíšené výrobní VS Soukromá osoba 0,65 
BL-Z24 smíšené výrobní VS Soukromá osoba 0,17 

BL-Z53 smíšené výrobní VS 
Soukromá osoba                             

Statutární město Havířov 
0,28 

BL-Z54 smíšené výrobní VS Soukromá osoba 0,2 

BL-Z55 smíšené výrobní VS 
Soukromá osoba                             

Statutární město Havířov 
0,46 

BL-Z56 smíšené výrobní VS Právnická osoba 0,38 
BL-Z67 smíšené výrobní VS Soukromá osoba 1,3 
BL-Z70 smíšené výrobní VS Soukromá osoba 1,46 

BL-Z94 smíšené výrobní VS 
Česká republika                     

Statutární město Havířov 
0,76 

BL-Z95 smíšené výrobní VS Česká republika 0,15 

BL-Z96 smíšené výrobní VS 
Právnická osoba                   
Soukromá osoba 

0,51 

BL-Z97 smíšené výrobní VS 
Právnická osoba                       
Soukromá osoba 

0,4 

BL-Z98 smíšené výrobní VS Právnická osoba 0,35 
BL-P1 smíšené výrobní VS Soukromá osoba 2,2 

 
 

Podmínky pro využití plochy smíšené výrobní (VS) 
 

Hlavní využití: 
- stavby pro výrobu, výrobní služby a další podnikatelské aktivity, jejichž negativní účinky 

na životní prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou 
míru (hluk, emise apod.), případně tyto vlivy nepřekračují hranice vymezených ploch, tj. 
nevyžadují stanovení ochranného pásma. 

 
Přípustné využití: 

- halový prodej do 10 000 m2 prodejní plochy v lokalitě Pod Plynárnou (PS-P5); 
- halový prodej a sklady do 2000 m2 prodejní plochy v lokalitách Vodní (PS-P4), Východně 

Dělnické (PS-Z27), U Závor (SU-P1, SU-P2), Rondel (HM-Z1); 
- halový prodej a sklady do 1000 m2 prodejní plochy v lokalitě U Trati (PS-Z51); 
- halový prodej do 600 m2 prodejní plochy; 
- sklady do 600 m2 skladovací plochy; 
- sklady do 2000 m2 v lokalitě Pod Plynárnou (PS-P6); 
- sběrné dvory (skladování a třídění sběrných surovin pouze v uzavřených objektech) kromě 

plochy Savela; 
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- autobazary kromě plochy Savela a v lokalitě U Závor (SU-P2) pouze v ploše mezi vlečkou 
a ul. U Závor, zde autobazar a případné vrakoviště zastřešit příp. oddělit pohledovou 
stěnou; 

- odstavování nákladních vozidel, hromadné garáže podzemní, nadzemní; 
- administrativní budovy, stravovací a ubytovací zařízení typu motorest, motel; 
- komerční zařízení maloplošná; 
- haly pro technické sporty a zařízení volného času včetně maloplošných hřišť; 
- chov hospodářských zvířat v souladu s platnými hygienickými předpisy. Vypočtené 

ochranné pásmo nesmí zasahovat objekty hygienické ochrany; 
- stavby komunikací funkční skupina C a D, účelové komunikace, parkovací a manipulační 

plochy; 
- stavby garáží, čerpací stanice pohonných hmot; 
- sociální zařízení sloužící zaměstnancům včetně ubytování, stravování, byty pro majitele 

a zaměstnance; 
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury a přípojek na technickou infrastrukturu; 
- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na 

střechách objektů; 
- stavby komunikací funkční skupiny C a D, manipulační plochy, stavby účelových 

komunikací; 
- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb; 
- ochranná a veřejná zeleň, oplocení. 
 

Nepřípustné využití: 
- autobazar a sběrný dvůr v ploše Savela; 
- stavby pro bydlení kromě bytů pro majitele a zaměstnance, stavby pro rodinnou rekreaci, 

stavby zahrádkářských chat, stavby pro školství, zdravotnictví a sociální péči, stavby 
kulturní a církevní; 

- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů) a energetiku, lehký průmysl, 
vrakoviště a další stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením 
narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího 
území; 

- stavby garáží, autobazary, čerpací stanice pohonných hmot, jejichž negativní účinky na 
životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru 
(hluk, emise apod.); 

- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným. 
 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 
- zastavitelnost pozemků - do 80 %; 
- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby a krajinný ráz. 
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Označení plochy:                    BL-Z4  
Parcelní čísla pozemků:          840/2, 840/3, 840/4, 840/5, 840/6, 840/9, 840/11, 843/1,  
                                                   843/2, 844/2, 844/5, 844/6, 846, 847, 848 
Celková rozloha:                0,75 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Lokalita s rovinatými pozemky mezi ulicemi Na Sioně, Datyňská, Na Lánech.  
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Pozemek je dopravně přístupný ze severní strany z komunikace ul. Na Sioně nebo z jižní 
strany - ul. Na Lánech.  V lokalitě je navržena přeložka silnice III/4731 v úseku Havířov, 
křižovatka s ul. Na Nábřeží – Horní Bludovice, včetně vyvolaných úprav ostatní 
komunikační sítě, která s předmětnou lokalitou bezprostředně sousedí. Na komunikacích 
Datyňská a Na Lánech je dále navržena trasa cyklistické dopravy.  
 

 
 

Existence inženýrských sítí: 
V lokalitě vede stávající středotlaký plynovod, vodovod a kanalizace. V návrhu je VN a 
distribuční stanice. 
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Označení plochy:                    BL-Z23 
Parcelní čísla pozemků:          919/2, 919/4 
Celková rozloha:                0,65 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                    BL-Z24 
Parcelní čísla pozemků:          919/3 
Celková rozloha:                0,17 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Jedná se o lokalitu s rovinatými pozemky podél ulice Luční. Dnes je zde areál zahradnictví. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Pozemek je dopravně přístupný ze severní strany, z místní komunikace ul. Luční. 
Z východní strany vede účelová komunikace. 
 

 
 

Existence inženýrských sítí: 
Podél jižní hranice lokality BL-Z23 vede stávající vodovod a je zde navržen středotlaký 
plynovod. Podél severní hranice vede dálkový optický kabel.  
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Označení plochy:                    BL-Z53 
Parcelní čísla pozemků:          202/2, 202/103, 202/108, 582/2, 582/14, 582/16 
Celková rozloha:                0,28 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
                                                   Statutární město Havířov 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                    BL-Z54 
Parcelní čísla pozemků:          588/1 
Celková rozloha:                0,20 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Jedná se o rovinaté území v blízkosti křížení ulic Frýdecká, Okrajová a Těšínská.  
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokalita BL-Z53 je dopravně přístupná ze silnice I.třídy – ul. Těšínská, z místní komunikace 
– ul. Okrajová a z účelové komunikace ze západní strany. Lokalita BL-Z54 je dopravně 
přístupná z komunikace I.třídy – ul. Těšínská, ze silnice III.třídy – ul. Frýdecká nebo 
z místní účelové komunikace ul. Frýdecká..   
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Lokalita BL-Z53 je dotčena vedením středotlakého plynovodu a kanalizace. Lokalita BL-
Z54 je dotčena vedením středotlakého plynovodu a dešťové kanalizace. V dosahu je 
vodovodní řad. 
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Označení plochy:                    BL-Z55 
Parcelní čísla pozemků:          400/2, 400/8 
Celková rozloha:                0,46 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
                                                   Statutární město Havířov 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                    BL-Z56 
Parcelní čísla pozemků:          425/4 
Celková rozloha:                0,38 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Jedná se o rovinaté území podél komunikací ul. 17.listopadu a V Zátiší.  
 

 
 

 

 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Bludovice 
Plochy smíšené výrobní (VS) 

117 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    

Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokalita BL-Z55 je dopravně přístupná ze silnice III.třídy – ul. 17.listopadu. Lokalita BL-
Z56 je dopravně přístupná z místní komunikace ul. V Zátiší. Na obou uvedených 
komunikacích je navržena cyklistická trasa. 
 

 
 

Existence inženýrských sítí: 
Lokalita BL-Z55 je dotčena vedením VN a jeho ochranným pásmem, vedením dálkového 
optického kabelu, primárního horkovodu, předávací stanicí tepla a kanalizačního řadu. 
Lokalita BL-Z56 je dotčena vedením VN a jeho ochranným pásmem, středotlakým 
plynovodem, vodovodního a kanalizačního řadu. 
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Označení plochy:                    BL-Z67 
Parcelní čísla pozemků:          2717/4, 2740, 2741 
Celková rozloha:                1,3 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                    BL-Z70 
Parcelní čísla pozemků:          2717/1, 2717/3 
Celková rozloha:                1,46 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Mírně svažité lokality ležící podél komunikace ul. U Křížů. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokalita BL-Z67 není dopravně přístupná, je zde navrženo prodloužení místní komunikace 
Dlouhé třídy do silnice III/4742 v Životicích, které s danou lokalitou bezprostředně sousedí. 
Lokalita BL-Z70 je dopravně přístupná z místní komunikace obslužné ul. U Křížů. Tato 
lokalita také sousedí s navrženým prodloužením Dlouhé třídy do silnice III/4742. Po 
navrhované komunikaci je dále navržena trasa cyklistické dopravy.  
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Obě lokality jsou dotčeny vedení VN a jeho ochranným pásmem. V jižní části území jsou již 
zrealizovány inženýrské sítě: kanalizační řad, vodovodní řad a středotlaký plynovod. 
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Označení plochy:                    BL-Z94 
Parcelní čísla pozemků:          2506/2, 2506/3 
Celková rozloha:                0,76 ha 
Převažující vlastník:           Česká republika 
                                                   Statutární město Havířov 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                    BL-Z95 
Parcelní čísla pozemků:          2503/1 
Celková rozloha:                0,15 ha 
Převažující vlastník:           Česká republika 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                    BL-Z96 
Parcelní čísla pozemků:          2492, 2501 
Celková rozloha:                0,51 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba 
                                                   Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                    BL-Z97 
Parcelní čísla pozemků:          2238/1, 2238/5 
Celková rozloha:                0,40 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba 
                                                   Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                    BL-Z98 
Parcelní čísla pozemků:          2248/1 
Celková rozloha:                0,35 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba 
Poznámka:                                     --- 
 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Bludovice 
Plochy smíšené výrobní (VS) 

126 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    

Vymezení lokality v rámci města 
Jedná se o rovinaté území podél komunikace ul. Padlých hrdinů. Na pozemcích lokalit BL-
Z94, BB-Z96, BB-Z98 jsou vysázeny ovocné stromy. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokality jsou dopravně přístupné z komunikace III.třídy ul. Padlých hrdinů, případně i 
z účelové komunikace ul. Michníkova (BL-Z94, BL-Z95). Z východní strany je vymezená 
plocha BL-Z96 dotčena navrženou veřejně prospěšnou stavbou ozn. D5 – prodloužení 
Dlouhé třídy do silnice III/4742 v Životicích, včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační 
sítě. Po komunikaci ul. Padlých hrdinů je navržena trasa cyklistické dopravy, na této 
komunikaci je dále zastávka autobusové hromadné dopravy. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Lokality BL-Z96, BL-Z97, BL-Z98 jsou dotčeny vedením energetického zařízení a jeho 
ochranným pásmem. V lokalitě vede stávající středotlaký plynovod a dálkový optický kabel. 
Lokality BL-Z94 a BL-Z98 jsou dotčeny vodovodním řadem. Lokalita BL-Z97 je dotčena 
dešťovou kanalizací. V dosahu je vybudovaná kanalizace splašková. 
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Označení plochy:                    BL-P1 
Parcelní čísla pozemků:          1142/1, 1142/2, 1142/3, 1142/4, 1142/5, 1142/6, 1142/7, 
                                                   1142/8, 1142/9, 1142/10, 1142/11, 1142/12, 1142/13, 1144, 
                                                   1147/1 
Celková rozloha:                2,2 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Jedná se o plochu přestavby v mírně svažitém území, mezi ulicemi Frýdecká, Selská, U 
Statku. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokalita je dopravně přístupná z komunikace III.třídy ul. Frýdecká, případně z účelové 
komunikace ul. Selská. Po obou uvedených komunikacích vede stávající trasa cyklistické 
dopravy. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Lokalita je ve východní části dotčena vedením energetického zařízení a jeho ochranným 
pásmem a dále distribuční trafostanicí. V severní části je již vybudovaná splašková 
kanalizace, v těchto místech je také navržen vodovodní řad. 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Bludovice 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

BL-Z40 bydlení individuálního BI 
Soukromá osoba                             

Statutární město Havířov 
2,01 

BL-Z58 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,93 
BL-Z59 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,25 
BL-Z62 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,46 

BL-Z63 bydlení individuálního BI 
Právnická osoba                                  
Soukromá osoba                             

Statutární město Havířov 
7,6 

BL-Z65 bydlení individuálního BI 
Soukromá osoba                             

Statutární město Havířov 
4,14 

BL-Z66 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 4,59 

BL-Z71 bydlení individuálního BI 
Soukromá osoba                             

Statutární město Havířov 
0,5 

BL-Z72 bydlení individuálního BI 
Soukromá osoba                             

Statutární město Havířov 
1,15 

BL-Z73 bydlení individuálního BI 
Právnická osoba             
Soukromá osoba                         

Statutární město Havířov 
4,07 

BL-Z74 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,92 
BL-Z75 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 1,11 
BL-Z76 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 2,03 
BL-Z77 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 1,27 
BL-Z79 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,91 
BL-Z80 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,49 
BL-Z81 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 1,02 
BL-Z82 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,4 
BL-Z83 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,41 
BL-Z84 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,67 

BL-Z85 bydlení individuálního BI 
Právnická osoba                           
Soukromá osoba 

0,6 

BL-Z86 bydlení individuálního BI 
Soukromá osoba                             

Statutární město Havířov 
0,65 

BL-Z87 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,94 

BL-Z88 bydlení individuálního BI 
Soukromá osoba                             

Statutární město Havířov 
2,18 

BL-Z89 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,2 
BL-Z90 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,48 
BL-Z91 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,31 
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Podmínky pro využití území plochy bydlení individuálního (BI) 
 

Využití hlavní: 
- rodinné domy. 
 

Přípustné využití:  
- stavby občanského vybavení lokálního významu s vazbou na trvalé bydlení - stavby 

a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, 
ochranu obyvatelstva, stavby a zařízení pro obchod (nové stavby s prodejní plochou 
do  400 m2); 

- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel, zeleň včetně mobiliáře a dětských 
hřišť; 

- nízkopodlažní bytové domy (nové bytové domy s vestavěnými garážemi); 
- nové stavby a zařízení pro stravování, ubytování a administrativu včetně nezbytných 

skladovacích prostorů, které budou realizovány jako součást u nově stavěných rodinných 
nebo bytových domů - tato funkce bude doplňkovou k funkci bydlení, tj. nebude 
překračovat 30 % z celkové užitné plochy objektu bydlení (tzn. funkce bydlení musí být 
převažující); 

- stavby a zařízení pro sport, relaxaci a volný čas lokálního významu; 
- byty majitelů a zaměstnanců zařízení v rámci zařízení; 
- na samostatných zahradách stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků, 

skleníky apod.; 
- stavby a zařízení pro provozování služeb a podnikatelské aktivity lokálního významu, 

jejichž negativní účinky na životní prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných 
předpisech nad přípustnou míru a lze jejich realizaci s ohledem na architekturu 
a urbanistickou strukturu zástavby lokality připustit, u nově stavěných objektů, které budou 
realizovány jako součást rodinného nebo bytového domu, bude tato funkce doplňkovou k 
funkci bydlení, tj. nebude překračovat 50 % z celkové užitné plochy objektu bydlení; 

- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na 
střechách objektů; 

- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technické vybavení; 
- komunikace funkční skupiny C a D, účelové komunikace, manipulační plochy, parkovací 

plochy a další nezbytné stavby související s dopravní infrastrukturou. 
 

Využití podmíněně přípustné: 
- hromadné garáže s ohledem na architekturu, urbanistickou strukturu, charakter zástavby 

a organizaci veřejných prostranství lokality; 
- nové stavby v sesuvných územích jsou podmíněny prokázáním, že využitím plochy 

v sesuvném území nebude narušena stabilita horninového prostředí, případně budou přijata 
opatření k zajištění stability horninového prostředí. 

 
Využití nepřípustné: 

- nové stavby pro rodinnou rekreaci; 
- zahrádkářské chaty, zahrádkové osady;  
- hřbitovy; 
- velkoplošná obchodní zařízení vícepodlažní typu obchodní dům; 
- nová komerční zařízení velkoplošná přízemního typu diskontní prodejna, supermarket, 

hypermarket, obchodní centrum s prodejní plochou nad 400 m2; 
- stavby a zařízení pro výrobu zemědělskou, výrobu průmyslovou; 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Bludovice 
Plochy bydlení individuálního (BI) 

137 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    

- stavby pro chov hospodářských zvířat (kromě chovu malých hospodářských zvířat včetně 
drůbeže pro vlastní potřebu u rodinných domů); 

- velkosklady; 
- čerpací stanice pohonných hmot;  
- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin); 
- mobilní stavby a objekty stánkového prodeje; 
- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů) a energetiku, lehký průmysl, 

samostatné sklady bez návaznosti na hlavní nebo přípustné využití, autobazary, 
autoopravny, pneuservisy, vrakoviště, zemědělské stavby a další stavby a zařízení, které 
svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém 
okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území;  

- v zastavitelných plochách stavby garáží a stavby, které lze umístit na pozemcích rodinných 
domů, nepovolovat jako stavby první bez prokázání možnosti umístění stavby rodinného 
domu; 

- plochy pro odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů; 
- občanské vybavení celoměstského významu z oblasti školství, kulturních a sportovních 

zařízení sociálních služeb, bezpečnosti státu apod.;  
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným. 
 

Prostorové uspořádání: 
- zastavitelnost pozemků rodinných domů do 50 %; 
- zastavitelnost ostatních pozemků pro stavby uvedené ve využití přípustném do 70 %; 
- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby; 
- maximální výšková hladina zástavby bude 3 NP. 
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Označení plochy:                    BL-Z40 
Parcelní čísla pozemků:          1419/10, 1419/11, 1419/12, 1419/13, 1419/14, 1419/15, 
                                                   1419/16, 1419/17, 1419/18, 1419/19, 1419/20, 1419/21,  
                                                   1435 
Celková rozloha:                2,01 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
                                                   Statutární město Havířov 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Mírně svažitá lokalita k západu, v blízkosti ul. U Stružníku. Lokalita je částečně již 
zastavěna. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Pozemky jsou dle územního plánu dopravně nepřístupné. V současné době je k pozemkům 
vybudována komunikace z místní obslužné komunikace ul. U Stružníku, v místě spojení 
s komunikací III.třídy ul. Frýdecká (III/4735). Po komunikaci Frýdecká je navržena trasa 
cyklistické dopravy.  
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Území je v severní části dotčeno stávajícím nadzemním energetickým zařízením 22kV a jeho 
ochranným pásmem a dále v západní části dálkovým optickým kabelem. K severnímu bodu 
území je navržen středotlaký plynovod, v dosahu je stávající vodovod a kanalizace. 
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Označení plochy:                    BL-Z58 
Parcelní čísla pozemků:          2968/2, 2968/3 
Celková rozloha:                0,93 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                    BL-Z59 
Parcelní čísla pozemků:          2960 
Celková rozloha:                0,25 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                    BL-Z62 
Parcelní čísla pozemků:          2858/1 
Celková rozloha:                0,46 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Jedná se o téměř rovinaté lokality v blízkosti ul. Severní a Na Dolanech. V rozptýlené 
zástavbě rodinnými domy. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokality jsou dopravně přístupné z místní komunikace obslužné ul. Severní, lokalita BL-Z62 
případně i z ul. Na Dolanech. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Lokalita BL-Z62 je ve své východní části dotčena vedením přívodního vodovodu DN300. 
Územím prochází stávající středotlaký plynovod a vodovod. V dosahu je dále navržená 
kanalizace. 
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Označení plochy:                    BL-Z63 
Parcelní čísla pozemků:          2797, 2803/7, 2803/8, 2803/9, 2803/12, 2803/27, 2803/28,  
                                                   2803/29, 2803/30, 2804/5, 2804/6, 2804/8, 2809/1, 2809/4,  
                                                   2809/5, 2809/6, 2809/7, 2809/8, 2809/11, 2809/12, 2809/20, 
                                                   2809/28, 2809/37, 2809/39, 2809/40, 2809/41, 2809/44,  
                                                   2809/48, 2809/49, 2809/53, 2809/57, 2809/58, 2809/59, 
                                                   2809/602809/61, 2809/62, 2809/63, 2809/64, 2809/65,  
                                                   2809/66, 2809/67, 2809/68, 2809/76, 2809/77, 2809/78,  
                                                   2809/79, 2809/81, 2809/82, 2809/83, 2809/84, 2812/2,  
                                                   2813/1, 2814/1, 2814/2, 2819, 2823, 2824, 2826, 2827/16, 
                                                   2827/17, 2938/5 
Celková rozloha:                7,6 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba 
                                                   Soukromá osoba     
                                                   Statutární město Havířov 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Jedná se o rozsáhlou, mírně svažitou, lokalitu k severovýchodu, k ulici Na Dolanech. 
Severní část lokality u komunikace Na Dolanech se již rodinnými domy zastavuje. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokalita je dopravně přístupná z místní komunikace ul. Na Dolanech. Podél západní hranice 
lokality je navržena místní komunikace – přeložení ul. Přátelství v úseku mezi navrženou 
prodlouženou ul. Dlouhou a ul. Na Dolanech. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Severní část lokality je dotčena stávajícím vedením vodovodu, územím dále prochází 
středotlaký plynovod. Podél západní hranice lokality je navrženo vedení VN, středotlakého 
plynovodu, vodovodu a kanalizace. 
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Označení plochy:                    BL-Z65 
Parcelní čísla pozemků:          2592/21, 2592/22, 2592/23, 2592/24, 2592/25, 2592/26,  
                                                   2592/27, 2592/28, 2592/29, 2592/30, 2727/1, 2727/6,  
                                                   2729/1, 2729/2, 2803/1, 2803/8, 2803/11, 2803/21, 2803/22, 
                                                   2803/23, 2803/24, 2804/7, 2809/17, 2809/18, 2809/19 
Celková rozloha:                4,14 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
                                                   Statutární město Havířov 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Lokalita BL-Z65 je mírně svažitá k severu, podél komunikace ulice Přátelství. 
V bezprostřední blízkosti lesoparku Za Merkurem. 
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Vymezení plochy 
 

 
 

 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Bludovice 
Plochy bydlení individuálního (BI) 

156 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    

Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokalita není dopravně přístupná. Podél východní hranice lokality je navržena místní 
komunikace – přeložení ul. Přátelství v úseku mezi navrženou prodlouženou ul. Dlouhou a 
ul. Na Dolanech. Původní trasu ul. Přátelství vedenou podél lesa je navrženo využít pro 
vedení cyklistické stezky. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Západní část lokality je dotčena vedením vodovodu. Podél východní části lokality je 
navrženo vedení VN, středotlakého plynovodu, kanalizace a vodovodu, ten je také navržen 
v jižní polovině lokality pro zásobování území s označením BL-Z66. 
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Označení plochy:                    BL-Z66 
Parcelní čísla pozemků:          2727/1, 2727/4, 2727/7, 2727/8, 2727/9, 2727/10, 2729/1,  
                                                   2729/2, 2784, 2785/2, 2785/3, 2787, 2799, 2801, 2802/1, 
                                                   2802/2, 2802/3, 2803/10, 2803/16, 2803/15 
Celková rozloha:                4,59ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Jedná se o mírně svažitou lokalitu k východu, v blízkosti komunikace ul. Přátelství. 
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Vymezení plochy 
 

 

 

 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Bludovice 
Plochy bydlení individuálního (BI) 

161 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    

Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokalita není dopravně přístupná. Podél západní hranice lokality je navržena místní 
komunikace – přeložení ul. Přátelství v úseku mezi navrženou prodlouženou ul. Dlouhou a 
ul. Na Dolanech. Jižní část lokality sousedí s navrhovaným prodloužením místní 
komunikace Dlouhé třídy do silnice III/4742 v Životicích. Po navrhované komunikaci je dále 
navržena trasa cyklistické dopravy. V blízkosti spojení výše uvedených dvou navrhovaných 
komunikacích jsou navrženy zastávky autobusové hromadné dopravy. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Území je dotčeno navrhovaným vedením středotlakého plynovodu, vodovodu a distribuční 
trafostanicí. Podél západní hranice je dále navrženo vedení VN, středotlakého plynovodu, 
vodovodu a kanalizace. 
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Označení plochy:                    BL-Z71 
Parcelní čísla pozemků:          2090/15, 2619/3, 2619/6, 2619/9, 2620/1, 2620/2 
Celková rozloha:                0,5 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
                                                   Statutární město Havířov 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                    BL-Z72 
Parcelní čísla pozemků:          2090/15, 2617/1, 2617/3, 2617/5, 2618/1, 2618/2, 2618/3, 
                                                   2618/4 
Celková rozloha:                1,15 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
                                                   Statutární město Havířov 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Jedná se o rovinaté pozemky, západně od ul. Přátelství. V bezprostřední blízkosti lesoparku 
za Merkurem. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokalita BL-Z71 není dopravně přístupná. Lokalita BL-Z72 je přístupná z místní 
komunikace ul. Přátelství. Západně podél lokalit vede stávající cyklistická trasa.  
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Na hranici lokality BL-Z71 je přiveden středotlaký plynovod, v dosahu je vodovod a 
kanalizace. Lokalita BL-Z72 je dotčena vedením velmi vysokého napětí s ochranným 
pásmem, dále je ve své východní části dotčena stávajícím vedením vodovodu, kanalizace, 
středotlakého plynovodu a dálkového optického kabelu.  
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Označení plochy:                    BL-Z73 
Parcelní čísla pozemků:          2633, 2635/1, 2635/5, 2635/6, 2635/7, 2635/12, 2635/15, 
                                                   2635/16,2635/17, 2635/18, 2635/19, 2635/20, 2635/21, 
                                                   2635/22, 2635/23, 2635/24, 2635/25, 2635/26, 2635/27,  
                                                   2635/28, 2635/29, 2635/30, 2635/31, 2635/32, 2635/34,  
                                                   2635/35, 2635/36, 2635/37, 2635/38, 2635/39, 2635/40,  
                                                   2635/41, 2635/42, 2635/43, 2635/44, 2635/45 
Celková rozloha:                4,07ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba 
                                                   Soukromá osoba 
                                                   Statutární město Havířov 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                    BL-Z74 
Parcelní čísla pozemků:          2703, 2704/1, 2706/1, 2706/2 
Celková rozloha:                0,92 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Mírně svažité lokality, východně od ul. Přátelství, podél ul. U Křížů. Lokalita BL-Z73 je již 
z části zastavěna. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokalita BL-Z73 je dopravně přístupná z komunikace ul. Přátelství a ul. U Křížů. Lokalita 
BL-Z74 je přístupná z místní komunikace ul. U Křížů, případně z účelové komunikace ve 
východní hranici lokality. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
V území se nachází stávající i navržené vedení středotlakého plynovodu, vodovodu, 
kanalizace. Lokalita BL-Z73 je dotčena vedením velmi vysokého napětí s ochranným 
pásmem a vedením vodovodu. 
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Označení plochy:                    BL-Z75 
Parcelní čísla pozemků:          2684/1, 2684/15, 2684/16, 2684/18, 2684/19, 2684/20, 
                                                   2685/1, 2685/15, 2693, 2699, 3268/1, 3268/2 
Celková rozloha:                1,11 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Bludovice 
Plochy bydlení individuálního (BI) 

174 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    

Vymezení lokality v rámci města 
Jedná se o svažité pozemky mezi ulicemi U Křížů a Zelená. Částečně zastavěny drobnými 
stavbami. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokalita není dopravně přístupná. V blízkosti se nachází místní komunikace obslužné ul. 
Zelená, či U Křížů.  
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Západní okraj lokality je dotčen stávajícím vedením vysokotlakého plynovodu 
s bezpečnostním pásmem. K východní hranici lokality je navržen středotlaký plynovod. 
Skrze lokalitu vede stávající kanalizace. Vodovod je v dosahu. 
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Označení plochy:                    BL-Z76 
Parcelní čísla pozemků:          2653/1, 2653/2, 2657/1, 2658 
Celková rozloha:                2,03 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                    BL-Z77 
Parcelní čísla pozemků:          2548/2, 2563,2564, 2565, 2648/6,2656/1, 2656/3, 2656/7, 
                                                   2662/1, 2662/2 
Celková rozloha:                1,27 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Rovinatá lokalita BL-Z76 se nachází východně od ulice Přátelství. Lokalitu BL-Z77 
představují svažité pozemky k východu na konci zaslepené ulice Přátelství. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokalita BL-Z76 je dopravně přístupná z místní obslužné komunikace ul. Přátelství a také 
z jižní strany z účelové komunikace – zaslepené ul. Přátelství. Lokalita BL-Z77 je ve svém 
severozápadním rohu přístupná z účelové komunikace ul. Přátelství. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Lokalita BL-Z76 je dotčena stávajícím vedením středotlakého plynovodu, dálkového 
optického kabelu, radioreléového spoje, ochranným pásmem vedení VN, vodovodním 
řadem, kanalizačním řadem. 
Lokalita BL-Z77 je ve své severní části dotčena stávajícím vedením středotlakého 
plynovodu, jižní část je dotčena vodovodním řadem a vedením vysokého napětí s ochranným 
pásmem. Navržená kanalizace je v dosahu. 
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Označení plochy:                    BL-Z79 
Parcelní čísla pozemků:          2099, 2102 
Celková rozloha:                0,91 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                    BL-Z80 
Parcelní čísla pozemků:          2594/8, 2594/18 
Celková rozloha:                0,49 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                    BL-Z81 
Parcelní čísla pozemků:          2594/12, 2594/13, 2594/15, 2594/16 
Celková rozloha:                1,02 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Pozemky lokality BL-Z79 jsou ve svažitém terénu v blízkosti ulice Hraniční, v současné 
době z části zastavěné zahrádkovou osadou. U lokalit BL-Z80 a BL-Z81 se jedná o téměř 
rovinaté pozemky, umístěné mezi ulicemi Hraniční a Přátelství. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokalita BL-Z79 je dopravně přístupná z místní obslužné komunikace ul. Hraniční, po této 
komunikaci také vede stávající trasa cyklistické dopravy. Lokalitu BL-80 je možné dopravně 
obsloužit z místní komunikace obslužné ul. Hraniční, či místní obslužné komunikace ul. 
Přátelství. Z ulice Přátelství je také dopravně přístupná lokalita BL-Z81. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Lokalita BL-Z79 je dotčena vedením radioreléového spoje. Lokalita BL-Z80 je dotčena 
středotlakým plynovodem, kanalizací a přivaděčem ostravského oblastního vodovodu 
určeného k přeložení. Lokalita BL-Z81 je dotčena vedením VN a jeho ochranným pásmem, 
dálkovým optickým kabelem, středotlakým plynovodem a kanalizací. 
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Označení plochy:                    BL-Z82 
Parcelní čísla pozemků:          1664/2, 1664/3, 1664/4, 1665, 1676/2, 1668/3 
Celková rozloha:                0,4 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                    BL-Z83 
Parcelní čísla pozemků:          1669/1, 1669/2 
Celková rozloha:                0,41 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Lokality jsou svažité k východu, ležící mezi ulicemi Prostřední a U Kasperčoka. Pozemky se 
nacházejí na jihovýchodní hranici města Havířova a obcemi Těrlicko a Horní Bludovice. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokality jsou dopravně přístupné ze severní strany s místní obslužné komunikace ul. 
Prostřední. Lokalita BL-Z83 je také přístupná z jižní strany a to z místní obslužné 
komunikace ul. U Kasperčoka. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
V území vedou stávající inženýrské sítě, a to středotlaký plynovod, vodovod, kanalizace 
splašková, kanalizace dešťová. 
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Označení plochy:                    BL-Z84 
Parcelní čísla pozemků:          1769/1, 1769/2, 1769/3 
Celková rozloha:                0,67 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Lokalitu BL-Z84 představují pozemky svažité k jihovýchodu. Pozemky se nacházejí na 
východní hranici města Havířova, sousedící s obcí Těrlicko, v blízkosti ulice Těšínská. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokalitu lze dopravně napojit na účelovou komunikaci, která ústí do komunikace I.třídy (ul. 
Těšínská).  
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Lokalita je dotčena vedením středotlakého plynovodu a splaškové kanalizace. Vodovod je 
v dosahu. 
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Označení plochy:                    BL-Z85 
Parcelní čísla pozemků:          2120/1, 2121/1, 2121/2, 2121/15, 2121/16, 2121/17, 
                                                   2121/18 
Celková rozloha:                0,6 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba  
                                                   Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                    BL-Z87 
Parcelní čísla pozemků:          2125/1, 2125/2, 2126/3, 2126/4, 2126/5, 2127/2, 2127/3,  
                                                   2127/21 
Celková rozloha:                0,94 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Téměř rovinaté pozemky lokalit BL-Z85 a BL-Z87 se nacházejí v blízkosti komunikace ul. 
Padlých hrdinů. Lokality bezprostředně sousedí s územím obce Těrlicko. Lokalita BL-Z85 je 
z velké části již zastavěna sportovištěm (tenisovými kurty) 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokalita BL-Z85 je dopravně přístupná ze silnice III.třídy ul. Padlých hrdinů a také z místní 
obslužné komunikace ul. Na Stezce. Dle územního plánu není lokalita BL-Z87 dopravně 
přístupná. Podél západní hranice lokality vede příjezdová komunikace ke sportovnímu 
centru. V těsné blízkosti lokalit se na ulici Padlých hrdinů nachází stávající zastávka 
autobusové hromadné dopravy, po této komunikaci je dále navržena trasa cyklistické 
dopravy. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Lokality jsou dotčeny vedením vysokého napětí a jeho ochranným pásmem. V území vede 
stávající středotlaký plynovod, vodovod a kanalizace splašková i dešťová. V severní části 
lokality BL-Z87 je kanalizace splašková navržená.  
 

 

 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Bludovice 
Plochy bydlení individuálního (BI) 

203 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    

 
Označení plochy:                    BL-Z86 
Parcelní čísla pozemků:          2575/2, 2575/11, 2576/1, 2576/2, 2576/3, 2577/2 
Celková rozloha:                0,65 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
                                                   Statutární město Havířov 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Lokalita se nachází v blízkosti ulice Padlých hrdinů. Pozemky jsou mírně svažité k severu. 
Část pozemku je zastavěno parkovištěm pro potřeby přilehlé hasičské zbrojnice. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
K lokalitě BL-Z86 vede účelová komunikace, která slouží jako příjezdová cesta k parkovišti 
pro potřeby sousední hasičské zbrojnice. Účelová komunikace ústí do komunikace III.třídy 
ul. Padlých hrdinů. Po této komunikaci je dále navržena trasa cyklistické dopravy.  
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Lokalita je dotčena radioreléovou trasou a přivaděčem ostravského oblastního vodovodu, 
v dosahu vede středotlaký plynovod, splašková a dešťová kanalizace. 
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Označení plochy:                    BL-Z88 
Parcelní čísla pozemků:          2150/1, 2150/8, 2150/10, 2150/11, 2170/3, 2170/4, 2171 
Celková rozloha:                2,18 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba  
                                                   Statutární město Havířov 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                    BL-Z90 
Parcelní čísla pozemků:          2170/6, 2170/8, 2170/220, 2170/221 
Celková rozloha:                0,48 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba  
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Lokality se nachází v blízkosti ulice Padlých hrdinů. V zástavbě rodinnými domy (Osinky). 
Pozemky jsou svažité k východu.  
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokalita BL-Z88 leží podél místní komunikace obslužné ul. Podélná. Lokalita BL-Z90 je 
dopravně nepřístupná. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Lokalita BL-Z88 je dotčena vedením VN a jeho ochranným pásmem, radioreléovou trasou a 
přivaděčem ostravského oblastního vodovodu. Lokalita BL-Z90 je dotčena přivaděčem 
ostravského oblastního vodovodu, který je ve východní polovině pozemku navržen ke 
zdvojení (veřejně prospěšná stavba s označením OOV – plocha pro zdvojení přivaděče 
ostravského oblastního vodovodu DN 800 Bludovice-Karviná). V dosahu je vedení 
vysokého napětí, středotlaký plynovod, splašková a dešťová kanalizace. 
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Označení plochy:                    BL-Z89 
Parcelní čísla pozemků:          2139, 2140 
Celková rozloha:                0,2 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba  
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Lokalita se nachází na východním okraji města Havířova, bezprostředně sousedí s územím 
obce Těrlicko. Téměř rovinaté pozemky leží v blízkosti ulice Na Osinách. 
 

 

 

 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Bludovice 
Plochy bydlení individuálního (BI) 

215 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    

Vymezení plochy 
 

 
 

 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Bludovice 
Plochy bydlení individuálního (BI) 

216 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    

Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Podél jižní strany lokality vede účelová komunikace ul. Na Osinách. Po této také vede 
stávající trasa cyklistické dopravy. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
V dosahu vede stávající středotlaký plynovod a vodovod. Podél západní hranice lokality je 
navržena splašková kanalizace. V blízkosti je navržena čerpací stanice kanalizační.  
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Označení plochy:                    BL-Z91 
Parcelní čísla pozemků:          2208/1, 2209/1 
Celková rozloha:                0,31 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba  
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Lokalita se nachází podél komunikace U Svahu, v blízkosti komunikace III.třídy ul. Padlých 
hrdinů. Jedná se o svažité pozemky v zástavbě rodinnými domy (Osinky). 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokalitu lze dopravně obsloužit místní obslužnou komunikací - ul. U Stavu. Tato ústí do 
komunikace III.třídy ul. Padlých hrdinů. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Jižně od lokality vede stávající středotlaký plynovod, vodovod, splašková a dešťová 
kanalizace. 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Bludovice 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

BL-Z37 
občanského vybavení – 
veřejné infrastruktury 

OV 
Soukromá osoba                             

Statutární město Havířov 
0,3 

BL-Z50 
občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV 
Soukromá osoba                             

Statutární město Havířov 
0,17 

BL-Z64 
občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV 
Právnická osoba                           
Soukromá osoba 

0,37 

 
 

Podmínky pro využití plochy občanského vybavení – 
veřejné infrastruktury (OV) 

 
Využití hlavní: 

- občanské vybavení veřejné infrastruktury: 
o stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu a stavby pro ubytování související se 

stavbami pro vzdělávání a výchovu; 
o stavby a zařízení pro sociální služby, péči o rodinu; 
o stavby a zařízení pro zdravotní služby; 
o stavby a zařízení pro kulturu; 
o stavby a zařízení pro veřejnou správu; 
o stavby a zařízení pro ochranu obyvatelstva; 

- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel, zeleň včetně mobiliáře a dětských 
hřišť. 

 
Využití přípustné: 

- byty majitelů a zaměstnanců zařízení; 
- stavby a zařízení pro obchod (nové stavby s prodejní plochou do 800 m2) pouze mimo 

plochy pro vzdělávání a výchovu; 
- stavby pro stravování, ubytování, administrativu; 
- hřiště a sportovní zařízení; 
- stavby a zařízení související s využitím hlavním a přípustným; 
- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu; 
- nezbytné manipulační plochy; 
- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na 

střechách objektů; 
- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb; 
- komunikace funkční skupiny C a D, parkovací plochy a další stavby související s dopravní 

infrastrukturou; 
- oplocení. 
 

Využití nepřípustné: 
- stavby pro bydlení - rodinné domy, bytové domy; 
- stavby pro rodinnou rekreaci včetně zahrádkářských chat; 
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- hřbitovy; 
- zahrádkové osady; 
- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů) a energetiku, lehký průmysl, 

samostatné sklady bez návaznosti na hlavní nebo přípustné využití, autobazary, 
autoopravny, pneuservisy, vrakoviště, zemědělské stavby, stavby pro chov hospodářských 
zvířat a další stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují 
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území; 

- samostatné sklady bez vazby na stavby uvedené ve využití hlavním a přípustném; 
- čerpací stanice pohonných hmot; 
- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin); 
- plochy pro odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů; 
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným. 
 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 
- zastavitelnost pozemků do 70 %; 
- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby. 
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Označení plochy:                    BL-Z37 
Parcelní čísla pozemků:          1145/1, 1145/8 
Celková rozloha:                0,3 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
                                                   Statutární město Havířov 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Jedná se o rovinaté pozemky v lokalitě Bludovice, na spojnici ulic Frýdecká a Selská.  
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Pozemek je dopravně přístupný ze silnice III.třídy (ul. Frýdecká) a místní komunikace 
obslužné s omezeným provozem motorových vozidel z ul. Selská. Po těchto komunikacích 
vede stávající trasa cyklistické dopravy. V blízkosti spojení výše uvedených dvou 
komunikací se nachází zastávky autobusové hromadné dopravy. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Území je dotčeno stávajícím nadzemním energetickým zařízením 22kV. Severovýchodní 
okraj pozemku je dotčen radioreléovou trasou. Podél severní hranice pozemku (v silnici ul. 
Selská) vede stávající středotlaký plynovod a splašková kanalizace. V dosahu je dále 
vodovod. 
 

 

 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Bludovice 
Plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 

230 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    

 
Označení plochy:                    BL-Z50 
Parcelní čísla pozemků:          92/1, 92/3 
Celková rozloha:                0,17 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
                                                   Statutární město Havířov 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Plocha v rovinatém terénu podél ulice Těšínská. Mezi zástavbou bytových domů. 
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Vymezení plochy 
 

 

 

 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Bludovice 
Plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 

233 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    

Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokalita je dopravně přístupná z komunikace I.třídy (ul. Těšínská), případně z místní 
komunikace obslužné ul. E. Krásnohorské. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
V blízkosti lokality vede ostravský oblastní přivaděč vodovodu, řad pitné vody, kanalizace, 
plynovod, primérní horkovod. 
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Označení plochy:                    BL-Z64 
Parcelní čísla pozemků:          2803/10, 2806/25, 2803/26, 2803/31, 2803/32 
Celková rozloha:                0,37 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba 
                                                   Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Plocha v mírně svažitém terénu v blízkosti ulice Přátelství. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokalita je přístupná z komunikace ul. Přátelství, která do budoucna bude sloužit pouze pro 
vedení cyklistické stezky. Dopravní obslužnost lokality je řešena přeložením ul. Přátelství 
v úseku mezi navrženou prodlouženou ul. Dlouhou a ul. Na Dolanech. 
 

 
 

Existence inženýrských sítí: 
V území je navrženo vedení: středotlakého plynovodu, vysokého napětí, vodovodu a 
splaškové kanalizace. 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Bludovice 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

BL-Z51 
občanského vybavení - 

sportovních a rekreačních 
zařízení 

OS 
Právnická osoba                                  
Soukromá osoba                                           

Statutární město Havířov 
2,5 

 
 

Podmínky pro využití plochy občanského vybavení – 
sportovních a rekreačních zařízení (OS) 

 
Využití hlavní: 

- plochy pro sport a rekreaci; 
- otevřená i krytá zařízení pro sport a rekreaci, šatny, klubovny, sociální zařízení pro 

sportovce i návštěvníky. 
 

Využití přípustné: 
- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel; 
- zeleň včetně mobiliáře a dětských hřišť; 
- stavby a zařízení pro jezdecké sporty (zvyšování počtu jezdeckých koní a případně dalších 

hospodářských zvířat je v rámci těchto ploch přípustné pouze s ohledem na stávající 
a navržený způsob využití okolních ploch, to znamená, že stanovené ochranné pásmo 
nesmí omezovat využití zastavitelných ploch s funkcí obytnou a funkcí občanského 
vybavení); 

- stravovací zařízení včetně stánků s občerstvením; 
- ubytovací zařízení je-li jeho realizace možná s ohledem na urbanistickou strukturu 

zástavby lokality; 
- služby s vazbou na využití hlavní včetně služeb maloobchodních; 
- byty majitelů a zaměstnanců jako součást staveb pro provoz sportovišť; 
- nezbytné stavby a zařízení pro provoz a údržbu sportovních areálů včetně dílen, skladů, 

garáží; 
- stavby komunikací typu D, manipulační plochy; 
- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb; 
- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na 

střechách objektů; 
- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu; 
- oplocení. 
 

Využití nepřípustné: 
- stavby a činnosti, které nesouvisí s využíváním zařízení pro sport a rekreaci. 
 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 
- zastavitelnost pozemků není stanovena; 
- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby a s ohledem 

na ochranu krajinného rázu. 
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Označení plochy:                    BL-Z51 
Parcelní čísla pozemků:          610, 612, 1234/2, 1234/3, 1234/4, 1234/5, 1234/6, 1234/7, 
                                                   1234/8, 1236, 1237 
Celková rozloha:                2,5 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba 
                                                   Soukromá osoba 
                                                   Statutární město Havířov 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Plocha ve velmi mírně svažitém terénu mezi ulicemi Těšínská a U Stadionu 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokalita je dopravně přístupná z účelové komunikace, která ústí do silnice ul. Frýdecká. 
V severní části území je navrženo přeložení komunikace III/4731 v úseku Havířov, 
křižovatka s ul. Na Nábřeží – Horní Bludovice, včetně vyvolaných úprav ostatní dopravní 
sítě. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Území je dotčeno vedením VN a jeho ochranným pásmem. Jižní část lokality je dotčena 
navrhovanou čerpací kanalizační stanicí a vedením kanalizace. 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Bludovice 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

BL-P2 
občanského vybavení – 

komerčních zařízení 
OK 

Právnická osoba           
Statutární město Havířov 

4,68 

 
 

Podmínky pro využití plochy občanského vybavení – 
komerčních zařízení (OK) 

 
Využití hlavní: 

- komerční zařízení vícepodlažního typu (obchodní domy) včetně skladů; 
- komerční zařízení velkoplošná přízemního typu (diskontní prodejny, supermarkety, 

hypermarkety, obchodní centra) včetně skladů. 
 

Využití přípustné: 
- stavby pro obchod, stravování, služby; 
- stavby pro administrativu; 
- doplňkové zařízení pro krátkodobé využití pro volný čas; 
- nezbytné manipulační plochy; 
- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na 

střechách objektů; 
- čerpací stanice pohonných hmot v případě, že je lze umístit s ohledem na urbanistickou 

strukturu zástavby, veřejných prostranství lokality a dopravní obsluhu; 
- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb; 
- stavby komunikací typu C a D a další stavby související s dopravní infrastrukturou; 
- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu; 
- veřejná prostranství včetně zeleně na veřejných prostranstvích. 
 

Využití podmíněně přípustné: 
- využití plochy označené HM-Z4 v k. ú. Havířov-město se připouští po realizaci přeložky 

silnice I/11; 
- nové stavby v sesuvných územích jsou podmíněny prokázáním, že využitím plochy 

v sesuvném území nebude narušena stabilita horninového prostředí, případně budou přijata 
opatření k zajištění stability horninového prostředí. 

 
Využití nepřípustné: 

- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin); 
- mobilní stavby a objekty stánkového prodeje; 
- stavby a činnosti, které nesouvisí s využíváním staveb a zařízení uvedených ve využití 

hlavním a přípustném. 
 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 
- zastavitelnost pozemků 90 %; 
- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby. 
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Označení plochy:                    BL-P2 
Parcelní čísla pozemků:          590, 592, 2979/1, 2979/4, 2979/5, 2995/1, 2995/2, 2995/3, 
                                                   2995/4, 2995/5, 2995/6, 2995/7, 2995/8, 2995/14, 2995/15, 
                                                   2995/16, 2995/17 
Celková rozloha:                4,68 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba 
                                                   Statutární město Havířov 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Plocha ve velmi mírně svažitém terénu mezi ulicemi Těšínská a U Stadionu. Ve východní 
části tohoto území se nachází bodový sesuv 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokalita je dopravně přístupná ze silnice I/11 (ul. Těšínská) a dále z místní komunikace ul. 
U Stadionu. 
 

 
 

Existence inženýrských sítí: 
V lokalitě se nachází předávací stanice tepla, distribuční trafostanice, vedení vodovodu, 
kanalizace, primárního horkovodu a vedení VN. 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Bludovice 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

BL-Z16 zemědělské - zahrady ZZ Soukromá osoba 0,44 
BL-Z21 zemědělské - zahrady ZZ Soukromá osoba 0,13 
BL-Z28 zemědělské - zahrady ZZ Soukromá osoba 0,16 

 
 

Podmínky pro využití plochy zemědělské – zahrady (ZZ) 
 

Využití hlavní: 
- zahrady se stavbami pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků - zastavěná plocha do 

35 m2; 
- studny, skleníky, pergoly, pařeniště; 
- oplocení. 
 

Využití přípustné: 
- stávající stavby pro rodinnou rekreaci – chaty, rekreační domky, zahrádkářské chaty; 
- výstavba rodinných domů izolovaných v případě zabezpečení celoročního dopravního 

přístupu a zdroje pitné vody; 
- odstavné plochy pro automobily uživatelů zahrady; 
- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu. 
 

Využití podmíněně přípustné: 
- nové stavby v sesuvných územích jsou podmíněny prokázáním, že využitím plochy 

v sesuvném území nebude narušena stabilita horninového prostředí, případně budou přijata 
opatření k zajištění stability horninového prostředí. 

 
Využití nepřípustné: 

- stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející se stavbami a využíváním pozemků 
uvedeném ve využití hlavním a přípustném. 

 
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 

- zastavitelnost pozemků zahrad do 30 %; 
- maximální výšková hladina nové zástavby 2 NP. 
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Označení plochy:                    BL-Z16 
Parcelní čísla pozemků:          946 
Celková rozloha:                0,44 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                    BL-Z21 
Parcelní čísla pozemků:          1021/1, 1022/1 
Celková rozloha:                0,13 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Bludovice 
Plochy zemědělské – zahrady (ZZ) 

254 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    

Vymezení lokality v rámci města 
Plocha BL-Z16 se nachází ve svažitém terénu mezi ulicemi Datyňská a Na Kempách. 
Plocha BL-Z21 leží ve svažitém terénu, v blízkosti komunikace ul. Na Kempách. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokalita BL-Z16 je dopravně přístupná z účelové komunikace a následně z komunikace ul. 
Datyňská, která je současně vymezená jako veřejně prospěšná stavba s označením D10 - 
přeložka silnice III/4731 v úseku Havířov, křižovatka s ul. Na Nábřeží – Horní Bludovice, 
včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. Lokalita BL-Z21 není dopravně 
přístupná. Západně od pozemku vede stávající místní komunikace ul. Na Kempách. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
V dosahu se nachází vedení středotlakého plynovodu, vodovodu. 
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Označení plochy:                    BL-Z28 
Parcelní čísla pozemků:          623/1, 627 
Celková rozloha:                0,16 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Plocha v mírně svažitém terénu v blízkosti ulice Selská. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 

Dopravní napojení: 
Lokalita není dopravně přístupná. Podél jižní hranice pozemků je navržena silnice III.třídy, 
která je dále pod označením D10 vymezena jako veřejně prospěšná stavba (přeložka silnice 
III/4731 v úseku Havířov, křižovatka s ul. Na Nábřeží – Horní Bludovice, včetně 
vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě). 
 

 
 

Existence inženýrských sítí: 
Pozemek je ve svém jihozápadním výběžku dotčen vedením VN a jeho ochranným 
pásmem. Z velké části je dotčeno hranicí zvláštní povodně pod vodním dílem Žermanice. 
V blízkosti se nachází distribuční trafostanice, vedení středotlakého plynovodu, vodovodu, 
stoka splaškové kanalizace. 
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k.ú. Dolní Datyně 

 
 
Územní s převažující rozvolněnou zástavbou smíšenou obytnou venkovskou, umožňující 
dostavbu vhodných proluk. 
Územním plánem jsou navrženy pro rozvoj individuální bytové výstavby menší plochy 
v návaznosti na zastavěné území zemědělskými usedlostmi a rodinnými domy, s dopravní 
obsluhou ze stávajících místních a účelových komunikací. 
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Typy rozvojových ploch v k.ú. Dolní Datyně 
 
 
V katastrálním území Dolní Datyně jsou územním plánem vymezeny zastavitelné plochy (Z) 
a plochy přestavby (P) pro následující rozvojové plochy s rozdílným způsobem využití: 
 
 
Multifunkční využití umožňují plochy 
 

Plochy smíšené obytné venkovské             (SV) 
 

Pro rozvoj v oblasti občanského vybavení jsou vymezeny plochy 
 

Plochy občanského vybavení - sportovních a rekreačních zařízení  (OS) 
Plochy občanského vybavení - specifické          (OX)  

 

Pro rozvoj individuální rekreace jsou vymezeny plochy 
 

Plochy rekreace - zahrádkové osady            (RZ) 
Plochy zemědělské - zahrady              (ZZ) 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Dolní Datyně 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

DD-Z2 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,47 
DD-Z3 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,37 
DD-Z4 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,18 
DD-Z5 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,15 
DD-Z6 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,37 
DD-Z7 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,53 
DD-Z8 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,23 
DD-Z9 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,31 
DD-Z10 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,97 
DD-Z12 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,47 
DD-Z13 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,73 

DD-Z15 smíšené obytné venkovské SV 
Soukromá osoba                                     

Statutární město Havířov 
0,33 

DD-Z16 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,27 
DD-Z17 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,12 
DD-Z18 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,18 
DD-Z20 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,96 
DD-Z21 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,13 
DD-Z23 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 1,56 
DD-Z24 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,14 
DD-Z25 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 1,92 
DD-Z26 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,36 
DD-Z27 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,27 
DD-Z29 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,17 
DD-Z31 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,67 
DD-Z32 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,66 
DD-Z34 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,3 
DD-Z35 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,21 
DD-Z36 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,28 
DD-Z37 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,26 
DD-Z38 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,44 
DD-Z41 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,17 

DD-Z42 smíšené obytné venkovské SV 
Česká republika               

Statutární město Havířov 
0,19 

DD-Z43 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,35 
DD-Z44 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,31 
DD-Z45 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,27 
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DD-Z46 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 1,76 
DD-Z47 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,47 
DD-Z48 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,44 
DD-Z49 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 2,69 
DD-Z50 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,14 
DD-Z52 smíšené obytné venkovské SV Právnická osoba 2,08 
DD-Z53 smíšené obytné venkovské SV Právnická osoba 0,7 
DD-Z54 smíšené obytné venkovské SV Právnická osoba 0,65 
DD-Z55 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,17 
DD-Z56 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,81 
DD-Z57 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,45 
DD-Z58 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,32 
DD-Z61 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,25 
DD-Z63 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,28 
DD-Z64 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,18 
DD-Z65 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,21 

 
 
 

Podmínky pro využití plochy smíšené obytné venkovské (SV) 
 

Využití hlavní: 
- rodinné domy izolované, venkovské usedlosti. 
 

Využití přípustné: 
- občanské vybavení lokálního významu - stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, 

sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, stavby a zařízení 
pro obchod (nové stavby s prodejní plochou do 400 m2), stavby pro stravování, ubytování, 
administrativu, stavby a zařízení pro sport, relaxaci a volný čas lokálního významu včetně 
maloplošných hřišť; 

- stavby a zařízení pro provozování služeb a podnikatelské aktivity lokálního významu, 
jejichž negativní účinky na životní prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných 
předpisech nad přípustnou míru, nebudou snižovat pohodu bydlení a lze jejich realizaci 
s ohledem na architekturu, estetický vzhled a urbanistickou strukturu zástavby lokality 
připustit; 

- byty majitelů a zaměstnanců zařízení v rámci zařízení; 
- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel; 
- zeleň veřejná včetně mobiliáře a dětských hřišť; 
- stávající stavby pro rodinnou rekreaci, změny původních objektů venkovského charakteru 

na rekreační chalupy; 
- stávající bytové domy; 
- na samostatných zahradách stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků, 

skleníky apod.; 
- stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat - negativní účinky na životní prostředí 

nesmí překračovat limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru a které lze 
s ohledem na urbanistickou strukturu zástavby lokality připustit, v případě chovu více kusů 
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hospodářských zvířat je nutno stanovit ochranné pásmo, které nesmí zasahovat obytné 
stavby jiných vlastníků a stavby občanského vybavení; 

- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu; 
- hromadné garáže podzemní i nadzemní pro stávající bytové domy, vestavěné do bytových 

domů - s ohledem na architekturu a urbanistickou strukturu okolní zástavby a veřejných 
prostranství lokality a s ohledem na zachování pohody bydlení; 

- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na 
střechách objektů; 

- komunikace funkční skupiny C a D, parkovací plochy a další stavby související s dopravní 
infrastrukturou; 

- účelové komunikace, nezbytné manipulační plochy; 
- nezbytné stavby a úpravy na vodních tocích; 
- oplocení; 
- stavby a zařízení související s využitím hlavním a přípustným. 
 

Využití podmíněně přípustné: 
- nové řadové rodinné domy a případně atriové rodinné domy s ohledem na urbanistickou 

strukturu a charakter zástavby a organizaci veřejných prostranství lokality; 
- nové bytové domy s ohledem na urbanistickou strukturu a charakter zástavby a organizaci 

veřejných prostranství lokality, s výškovou hladinou přizpůsobenou okolní zástavbě; 
- nové stavby v sesuvných územích jsou podmíněny prokázáním, že využitím plochy 

v sesuvném území nebude narušena stabilita horninového prostředí, případně budou přijata 
opatření k zajištění stability horninového prostředí. 

 
Využití nepřípustné: 

- hřbitovy, zahrádkové osady, nové stavby pro obchod s prodejní plochou nad 400 m2; 
- samostatné sklady bez vazby na stavby uvedené ve využití hlavním a přípustném; 
- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů) a energetiku, lehký průmysl, 

samostatné sklady bez návaznosti na hlavní nebo přípustné využití, autobazary, 
autoopravny, pneuservisy, vrakoviště, zemědělské stavby, stavby pro chov hospodářských 
zvířat a další stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují 
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území;  

- odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů; 
- čerpací stanice pohonných hmot; 
- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin); 
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným. 
 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 
- zastavitelnost pozemků rodinných domů do 40 %; 
- zastavitelnost ostatních pozemků pro stavby uvedené ve využití hlavním a přípustném 

do 70 %; 
- při vymezování stavebních pozemků zachovat v zastavitelných plochách i v zastavěném 

území velikost pozemků obvyklou v dané lokalitě s ohledem na zachování tradičního 
charakteru a struktury zástavby; 

- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby, max. výšková 
hladina bude 2 NP + obytné podkroví. 
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Označení plochy:                   DD-Z2 
Parcelní čísla pozemků:          107/1, 107/3, 107/4, 107/5, 107/6, 107/12, 107/13, 107/16, 
                                                   107/17 
Celková rozloha:                0,47 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z3 
Parcelní čísla pozemků:          125, 129, 132 
Celková rozloha:                0,37 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z4 
Parcelní čísla pozemků:          140 
Celková rozloha:                0,18 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z5 
Parcelní čísla pozemků:          100 
Celková rozloha:                0,15 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z6 
Parcelní čísla pozemků:          105/3, 105/4 
Celková rozloha:                0,37 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z7 
Parcelní čísla pozemků:          151/1, 151/5, 154 
Celková rozloha:                0,53 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z8 
Parcelní čísla pozemků:          150/5 
Celková rozloha:                0,23 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Jedná se o pozemky podél komunikace ul. Zřídelní. S postupně větším svahem do údolí řeky 
Dolní Datyňka (Venclůvka). 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokality jsou dopravně přístupné z místní komunikace obslužné ul. Zřídelní. Na této 
komunikaci je navržena trasa cyklistické dopravy. Lokalita DD-Z5 není dopravně přístupná. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Územím prochází středotlaký plynovod, vodovod a dálkový optický kabel. V území je dle 
územního plánu navržena splašková kanalizace. 
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Označení plochy:                   DD-Z9 
Parcelní čísla pozemků:          89, 92 
Celková rozloha:                0,31 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z13 
Parcelní čísla pozemků:          81/2, 81/3, 81/4, 81/5 
Celková rozloha:                0,73 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z15 
Parcelní čísla pozemků:          75/1, 75/4, 75/5 
Celková rozloha:                0,33 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
                                                  Statutární město Havířov 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z17 
Parcelní čísla pozemků:          79 
Celková rozloha:                0,12 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z18 
Parcelní čísla pozemků:          72/3 
Celková rozloha:                0,18 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Téměř rovinaté lokality leží podél silnic ul. U Lesíka a ul. Na Pěšině, v rozptýlené zástavbě 
rodinných domů. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokality jsou dopravně přístupné z účelových komunikací ul. U Lesíku a ul. Na Pěšině. 
Lokalita DD-Z9 není dopravně přístupná. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Územím prochází středotlaký plynovod a vodovod. V území je dle územního plánu navržena 
splašková kanalizace. 
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Označení plochy:                   DD-Z10 
Parcelní čísla pozemků:          477/1, 485, 486 
Celková rozloha:                0,97 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z12 
Parcelní čísla pozemků:          468/1, 4883, 4887 
Celková rozloha:                0,47 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Jedná se o svažité pozemky k západu, směrem do údolí potoka Dolní Datyňka (Venclůvka). 
U komunikace ul. Na Sosně, v blízkosti ul. Formanská. Na hranici katastru Dolní Datyně 
s katastrálním územím Havířov-město. Západní část jižní lokality DD-Z10 je dotčena 
plošným potencionálním sesuvem. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Severní část lokality DD-Z10 je přístupná z účelové komunikace ul. Formanská. Jižní část 
lokality DD-Z10 a lokalita DD-Z12 jsou dopravně přístupné z komunikace ul. Na Sosně. Ta 
se napojuje na komunikaci místní obslužnou ul. Formanská, po té vede stávající trasa 
cyklistické dopravy. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Územím prochází středotlaký plynovod. Vodovodní řad je v dosahu. V území je dle 
územního plánu navržena splašková kanalizace. 
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Označení plochy:                   DD-Z16 
Parcelní čísla pozemků:          150/6 
Celková rozloha:                0,27 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z20 
Parcelní čísla pozemků:          150/1, 150/7, 150/8 
Celková rozloha:                0,96 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Rovinaté pozemky ležící podél komunikací ul. Zřídelní a ul. Josefa Kotase. Blízko hranice 
s obcí Šenov, u lesního komplexu Babčok. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokality jsou dopravně přístupné z místní komunikace obslužné ul. Zřídelní. Lokalita DD-
Z20 i z místní účelové komunikace ul. Josefa Kotase. Ve styku těchto komunikací je 
umístěna stávající zastávka autobusové hromadné dopravy a dále jsou na komunikacích 
navrženy trasy cyklistické dopravy. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Územím prochází středotlaký plynovod, vodovod a dálkový optický kabel. V blízkosti je 
umístěna distribuční trafostanice s nadzemním vedením vysokého napětí. V území je dle 
územního plánu navržena splašková kanalizace. 
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Označení plochy:                   DD-Z21 
Parcelní čísla pozemků:          183 
Celková rozloha:                0,13 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z23 
Parcelní čísla pozemků:          187/1 
Celková rozloha:                1,56 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z24 
Parcelní čísla pozemků:          30/3 
Celková rozloha:                0,14 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z25 
Parcelní čísla pozemků:          30/1, 34, 35, 37, 39, 40 
Celková rozloha:                1,92 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z26 
Parcelní čísla pozemků:          47 
Celková rozloha:                0,36 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z36 
Parcelní čísla pozemků:          444, 445 
Celková rozloha:                0,28 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Mírně svažité lokality ležící podél komunikací ul. Na Pěšině a ul. U Mlýnku. Lokalita DD-
Z36 leží na ulici U Potoka a sousedí s navrženým lokálním biokoridorem. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokality DD-Z21 a DD-Z23 jsou dopravně přístupné z účelové komunikace ul. Na Pěšině, 
lokalita DD-Z23 také s místní obslužné komunikace ul. U Mlýnku. Lokality DD-Z24 – DD-
Z26 leží podél místní obslužné komunikace ul. U Mlýnku, na které je také navržena trasa 
cyklistické dopravy. Lokalitu DD-Z25 a DD-Z26 je možné dopravně obsloužit i z  místní 
obslužné komunikace ul. Občanská. Z této je možné obsloužit i lokalitu DD-Z36 sjezdem na 
účelovou komunikaci. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Územím prochází středotlaký plynovod, vodovod, dálkový optický kabel a nadzemní vedení 
vysokého napětí. V území je dle územního plánu navržena splašková kanalizace. 
 

 

 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Dolní Datyně   
Plochy smíšené obytné venkovské (SV)  

293 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    

 
Označení plochy:                   DD-Z27 
Parcelní čísla pozemků:          518 
Celková rozloha:                0,27 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z29 
Parcelní čísla pozemků:          527/1, 527/2 
Celková rozloha:                0,17 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Obě lokality představují svažité pozemky u komunikace Formanská. Na hranici 
s katastrálním územím Havířov-město. Západně od pozemků se nachází aktivní plošný 
sesuv. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokality se nacházejí u místní obslužné komunikace ul. Formanská, lokalitu DD-Z27 je 
možné obsloužit i z komunikace ul. U Mlýnku. V blízkosti je umístěna stávající zastávka 
autobusové hromadné dopravy. V území se nachází stávající i navrhovaná trasa cyklistické 
dopravy. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Územím prochází středotlaký plynovod, vodovod a dálkový optický kabel. V blízkosti je 
umístěna distribuční trafostanice s nadzemním vedením vysokého napětí. Lokalita DD-Z27 
je tímto vedením a jeho ochranným pásmem přímo dotčena. V území je dle územního plánu 
navržena splašková kanalizace. 
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Označení plochy:                   DD-Z31 
Parcelní čísla pozemků:          204, 205 
Celková rozloha:                0,67 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z63 
Parcelní čísla pozemků:          208/1, 236/1, 236/3, 236/4 
Celková rozloha:                0,28 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Mírně svažité lokality k jihovýchodu ležící při hranici s obcí Šenov, u lesního komplexu 
Babčok. V jižní části sousedí s navrženým lokálním biokoridorem. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokality leží v blízkosti místní obslužné komunikace ul. Josefa Kotase, která je v tomto 
úseku určená k přeložení a je zahrnuta mezi veřejně prospěšné stavby. (přeložka silnice 
III/4739 v Dolní Datyni, včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě). Po stávající 
komunikaci je navržena trasa cyklistické dopravy. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Územím prochází středotlaký plynovod a vodovod. V území je dle územního plánu navržena 
splašková kanalizace. 
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Označení plochy:                   DD-Z32 
Parcelní čísla pozemků:          9/3, 9/8, 23 
Celková rozloha:                0,66 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z34 
Parcelní čísla pozemků:          284/1, 284/4 
Celková rozloha:                0,3 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z35 
Parcelní čísla pozemků:          276 
Celková rozloha:                0,21 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z37 
Parcelní čísla pozemků:          261/1 
Celková rozloha:                0,26 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z38 
Parcelní čísla pozemků:          292/1 
Celková rozloha:                0,44 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z64 
Parcelní čísla pozemků:          257 
Celková rozloha:                0,18 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Velmi mírně svažité pozemky k jihovýchodu se nacházejí podél ulic Josefa Kotase a 
Občanská. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Všechny lokality jsou dopravně přístupné, leží podél komunikací, pouze východní část 
lokality DD-Z32 nemá dopravní přístupnost. V blízkosti se nacházejí stávající zastávky 
autobusové hromadné dopravy a dále je na komunikaci ul. Josefa Kotase navržena trasa 
cyklistické dopravy. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Územím prochází středotlaký plynovod a vodovod. V dosahu je umístěna distribuční 
trafostanice s vedením vysokého napětí. V území je navržena splašková kanalizace. 
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Označení plochy:                   DD-Z41 
Parcelní čísla pozemků:          321/5 
Celková rozloha:                0,17 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z42 
Parcelní čísla pozemků:          383/1, 724/4, 724/5, 724/6 
Celková rozloha:                0,19 ha 
Převažující vlastník:           Česká republika 
                                                   Statutární město Havířov 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z43 
Parcelní čísla pozemků:          385, 386 
Celková rozloha:                0,35 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z44 
Parcelní čísla pozemků:          390/1 
Celková rozloha:                0,31 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z45 
Parcelní čísla pozemků:          372/1, 372/8 
Celková rozloha:                0,27 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Dolní Datyně   
Plochy smíšené obytné venkovské (SV)  

309 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    

Vymezení lokality v rámci města 
Mírně svažité lokality směrem do údolí říčky Dolní Datyňky (Venclůvka), v blízkosti obce 
Horní Bludovice, v rozptýlené zástavbě rodinných domů. Lokality DD-Z41 a DD-Z43 
sousedí s vymezeným územním systémem ekologické stability. Lokalita DD-Z42 je dotčena 
aktivním plošným sesuvem. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokalitu DD-Z41 je možné dopravně obsloužit z místní obslužné komunikace (pokračuje 
jako komunikace účelová) ul. U Nádrže. Ostatní lokality leží podél místní obslužné 
komunikace ul. V Zaryjach. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Územím prochází středotlaký plynovod a vodovod. V území je navržena splašková 
kanalizace. 
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Označení plochy:                   DD-Z46 
Parcelní čísla pozemků:          348/1, 348/5, 348/6, 348/7, 348/8 
Celková rozloha:                1,76 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba 
                                                   Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z47 
Parcelní čísla pozemků:          348/2, 348/9, 348/10, 348/12, 348/14 
Celková rozloha:                0,47 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Dolní Datyně   
Plochy smíšené obytné venkovské (SV)  

314 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    

Vymezení lokality v rámci města 
Lokality se nachází na jižní hranici katastrálního území, v bezprostřední blízkosti obcí 
Kaňovice a Horní Bludovice, v rozptýlené zástavbě rodinných domů. Lokalita DD-Z47 je již 
zastavěna dvěma rodinnými domy. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokality leží u místní obslužné komunikace ul. Zemědělská a ul. Na Hranici, které vedou po 
hranici města Havířov. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Územím prochází středotlaký plynovod a vodovod. V území je navržena splašková 
kanalizace. 
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Označení plochy:                   DD-Z48 
Parcelní čísla pozemků:          553/1 
Celková rozloha:                0,44 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z49 
Parcelní čísla pozemků:          555/1, 555/2, 555/3, 558/1, 558/2, 558/3, 558/4, 558/5, 
                                                  563/1, 563/2, 563/5, 563/6, 563/7, 563/13, 566, 568, 572/4, 
                                                  572/6, 572/7, 572/8, 572/9, 575/1, 575/2, 575/3 
Celková rozloha:                2,69 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z50 
Parcelní čísla pozemků:          559/1, 559/2 
Celková rozloha:                0,14 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Lokality jsou svažité směrem na západ do údolí Špluchovského potoka. V území s 
rozptýlenou zástavbou rodinných domů. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokality jsou dopravně obslužné z účelových komunikací, které ústí do místní obslužné 
komunikace ul. Datyňská, případně ul. Formanská (DD-Z48). Jižní část lokality DD-Z50 je 
možno obsloužit i z místní obslužné komunikace ul. Na Hlinikách. V území jsou stávající i 
navržené trasy cyklistické dopravy. V dosahu je zastávka hromadné autobusové dopravy. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Územím prochází středotlaký plynovod a vodovod. V území je navržena splašková 
kanalizace. V jižní části lokality DD-Z49 se nachází stávající distribuční trafostanice a 
vedení VN.  
 

 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Dolní Datyně   
Plochy smíšené obytné venkovské (SV)  

323 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    

 
Označení plochy:                   DD-Z52 
Parcelní čísla pozemků:          424/1, 424/10, 424/11, 424/12, 424/13, 424/14, 424/15, 
                                                   424/16, 424/17, 424/18, 424/19, 424/20, 424/21, 424/22 
Celková rozloha:                2,08 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z53 
Parcelní čísla pozemků:          406/8, 406/9, 406/10, 406/11, 407/1, 407/2, 407/3 
Celková rozloha:                0,7 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z54 
Parcelní čísla pozemků:          406/1, 406/6, 407/4, 408 
Celková rozloha:                0,65 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z65 
Parcelní čísla pozemků:          411 
Celková rozloha:                0,21 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Rovinaté pozemky podél komunikace Josefa Kotase (lokalita MONDO).  
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokality leží v blízkosti místní obslužné komunikace ul. Josefa Kotase, která je v tomto 
úseku určená k přeložení a je zahrnuta mezi veřejně prospěšné stavby. (přeložka silnice 
III/4739 v Dolní Datyni, včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě). Po této 
plánované komunikaci je navržena trasa cyklistické dopravy. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Územím prochází středotlaký plynovod, lokality DD-Z52, DD-Z53 a DD-Z54 jsou tímto 
přímo dotčeny. Lokality DD-Z52 a DD-Z53 jsou dotčeny vedením vysokého napětí a jeho 
ochranným pásmem. V území je navržen vodovodní řad a řad splaškové kanalizace. 
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Označení plochy:                   DD-Z55 
Parcelní čísla pozemků:          580/2 
Celková rozloha:                0,17 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z56 
Parcelní čísla pozemků:          586, 640, 648, 650 
Celková rozloha:                0,81 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z57 
Parcelní čísla pozemků:          651/1, 651/4 
Celková rozloha:                0,45 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Lokality jsou svažité směrem k západu do údolí Špluchovského potoka. V území s 
rozptýlenou zástavbou rodinných domů. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Východně od lokalit vede stávající místní obslužná komunikace ul. Datyňská. Účelovou 
komunikací ul. U Dubu je možné obsloužit lokalitu DD-Z56. Lokalita DD-Z55 není 
dopravně přístupná. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Územím prochází středotlaký plynovod a vodovodní řad. Dle územního plánu je 
v komunikaci ul. Datyňská navržena splašková kanalizace. 
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Označení plochy:                   DD-Z58 
Parcelní čísla pozemků:          615 
Celková rozloha:                0,32 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Lokalita v proluce mezi rodinnými domy, blízko hranice s obcí Horní Bludovice. Jedná se o 
rovinatý pozemek sousedící s navrženým lokálním biocentrem. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Západně od lokality vede účelová komunikace ul. Josefa Kotase a silnice III.třídy (ul. Josefa 
Kotase), po té je navržena trasa cyklistické dopravy. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Západně od lokality vede stávající středotlaký plynovod a vodovodní řad. V území je dle 
územního plánu navržena splašková kanalizace. 
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Označení plochy:                   DD-Z61 
Parcelní čísla pozemků:          685/3, 685/4 
Celková rozloha:                0,25 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Lokalita se nachází na samé hranici s obcí Horní Bludovice. Jedná se o pozemky ve svahu, 
na kterých jsou umístěny drobné stavby. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Jižně od lokality vede účelová komunikace ul. Na Hranici. Východně od lokality vede 
komunikace ul. Datyňská, která je současně vymezená jako veřejně prospěšná stavba 
s označením D10 - přeložka silnice III/4731 v úseku Havířov, křižovatka s ul. Na Nábřeží – 
Horní Bludovice, včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. Po té je dále navržena 
trasa cyklistické dopravy. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Východně od lokality vede stávající středotlaký plynovod a vodovodní řad. V území je dle 
územního plánu navržena splašková kanalizace a distribuční trafostanice s vedením 
vysokého napětí. 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Dolní Datyně 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

DD-Z40 
občanského vybavení - 

sportovních a rekreačních 
zařízení 

OS Právnická osoba 0,61 

 
 

Podmínky pro využití plochy občanského vybavení – 
sportovních a rekreačních zařízení (OS) 

 
Využití hlavní: 

- plochy pro sport a rekreaci; 
- otevřená i krytá zařízení pro sport a rekreaci, šatny, klubovny, sociální zařízení pro 

sportovce i návštěvníky. 
 

Využití přípustné: 
- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel; 
- zeleň včetně mobiliáře a dětských hřišť; 
- stavby a zařízení pro jezdecké sporty (zvyšování počtu jezdeckých koní a případně dalších 

hospodářských zvířat je v rámci těchto ploch přípustné pouze s ohledem na stávající 
a navržený způsob využití okolních ploch, to znamená, že stanovené ochranné pásmo 
nesmí omezovat využití zastavitelných ploch s funkcí obytnou a funkcí občanského 
vybavení); 

- stravovací zařízení včetně stánků s občerstvením; 
- ubytovací zařízení je-li jeho realizace možná s ohledem na urbanistickou strukturu 

zástavby lokality; 
- služby s vazbou na využití hlavní včetně služeb maloobchodních;  
- byty majitelů a zaměstnanců jako součást staveb pro provoz sportovišť; 
- nezbytné stavby a zařízení pro provoz a údržbu sportovních areálů včetně dílen, skladů, 

garáží; 
- stavby komunikací typu D, manipulační plochy; 
- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb; 
- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na 

střechách objektů; 
- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu; 
- oplocení. 
 

Využití nepřípustné: 
- stavby a činnosti, které nesouvisí s využíváním zařízení pro sport a rekreaci. 
 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 
- zastavitelnost pozemků není stanovena; 
- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby a s ohledem 

na ochranu krajinného rázu. 
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Označení plochy:                   DD-Z40 
Parcelní čísla pozemků:          304 
Celková rozloha:                0,61 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Lokalita navazující na stávající sportovní areál, podél komunikace ul. Zemědělská. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Pozemek svou západní hranicí sousedí s místní obslužnou komunikací ul. Zemědělská, která 
ústí do silnice III.třídy ul. Josefa Kotase. Na této komunikaci je dále navržena trasa 
cyklistické dopravy. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Územím prochází středotlaký plynovod. V dosahu se dále nachází distribuční trafostanice, 
vedení vysokého napětí. V území je dle územního plánu navržena splašková kanalizace. 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Dolní Datyně 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

DD-Z39 
občanského vybavení - 
specifické 

OX 
  

Právnická osoba 
3,85 

 
 

Podmínky pro využití plochy občanského vybavení – 
specifické (OX) 

 
Využití hlavní: 
Plocha pro cirkusy Stromovka  

- zpevněné a manipulační plochy pro sezónní provozy cirkusů, kolotočů a podobných 
atrakcí; 

- sportovní zařízení pro sport a volný čas včetně souvisejících zařízení (klubovny, šatny, 
stravování). 

 
Areál zábavního přírodního parku v Dolní Datyni 

- stavby a zařízení pro ukázky oblastně chovaných zvířat; 
- plochy přírodního prostředí s ukázkou místní flóry; 
- naučné stezky; 
- relaxační, zábavní a sportovní zařízení pro různé věkové kategorie; 
- stravovací a sociální zařízení, ubytovací zařízení; 
- nezbytné stavby a zařízení související s provozem areálu parku; 
- byt majitele, správce. 
 

Využití přípustné: 
- nezbytné manipulační plochy, stavby komunikací typu C a D; 
- nezbytná technická vybavenost; 
- parkové úpravy zeleně, zeleň ochranná, izolační; 
- parkovací plochy na terénu. 
 

Využití nepřípustné: 
- stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející se stavbami a využíváním pozemků 

uvedených ve využití hlavním a přípustném. 
 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny. 
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Označení plochy:                   DD-Z39 
Parcelní čísla pozemků:          314/1 
Celková rozloha:                3,85 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Jedná se o mírně svažitý pozemek k západu, sousedící s vymezeným lokálním biokoridorem. 
V blízkosti komunikace ul. Josefa Kotase a ul. Zemědělská, u lesa Babčok.  
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Pozemek není dopravně přístupný. Jižně od pozemku vede místní obslužná komunikace ul. 
U Nádrže, západně pak místní obslužná komunikace ul. Zemědělská. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Území je dotčeno ve své východní částí vedením vodovodu. V dosahu se dále nachází 
distribuční trafostanice, vedení vysokého napětí a středotlakého plynovodu. V území je dle 
územního plánu navržena splašková kanalizace. 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Dolní Datyně 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

DD-Z11 
rekreace – zahrádkové 

osady 
RZ 

 
Soukromá osoba 

0,25 

DD-Z59 
rekreace – zahrádkové 

osady 
RZ Právnická osoba 0,37 

DD-Z60 
rekreace – zahrádkové 

osady 
RZ Soukromá osoba 0,25 

 
 

Podmínky pro využití plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ) 
 

Využití hlavní: 
- zahrady se zahrádkářskými chatami. 
 

Využití přípustné: 
- stavby pro rodinnou rekreaci pouze v zahrádkové osadě Na Dolanech; 
- skleníky, altány, pergoly, zahradní krby; 
- společná sociální zařízení; 
- oplocení; 
- studny; 
- nezbytné manipulační plochy, stavby komunikací typu C a D; 
- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technické vybavení; 
- parkové úpravy zeleně, zeleň ochranná, izolační; 
- parkoviště, manipulační plochy pro potřebu plochy zahrádek. 
 

Využití nepřípustné: 
- stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející se stavbami a využíváním pozemků 

uvedených ve využití hlavním a přípustném. 
 

Prostorové uspořádání: 
- zastavitelnost pozemků do 30 %; 
- maximální výšková hladina zástavby bude 2 NP. 
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Označení plochy:                   DD-Z11 
Parcelní čísla pozemků:          477/2 
Celková rozloha:                0,25 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Jedná se o mírně svažitý pozemek k západu, směrem do údolí potoka Dolní Datyňka 
(Venclůvka). U komunikace ul. Na Sosně, v blízkosti ul. Formanská. Na hranici katastrů 
Dolní Datyně a Havířov-město. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Pozemek je dopravně přístupný z účelové komunikace ul. Na Sosně. Ta se napojuje na 
komunikaci místní obslužnou ul. Formanská, po té vede stávající trasa cyklistické dopravy. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Podél jižní hranice vede stávající středotlaký plynovod. V dosahu je vodovod. V území je dle 
územního plánu navržena splašková kanalizace. 
 

 

 
 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Dolní Datyně   
Plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ)  

361 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    

 
Označení plochy:                   DD-Z59 
Parcelní čísla pozemků:          678/2 
Celková rozloha:                0,37 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba 
Poznámka:                                     --- 
 
 
Označení plochy:                   DD-Z60 
Parcelní čísla pozemků:          685/1, 685/2 
Celková rozloha:                0,25 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Pozemek lokality DD-Z59 se nachází ve svahu u komunikace Datyňská. Lokalita DD-Z60 se 
nachází na hranici katastru Dolní Datyně s obcí Horní Bludovice, na pozemcích se nacházejí 
drobné stavby. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Jižně od lokalit vede účelová komunikace ul. Na Hranici. Východně od lokalit vede 
komunikace ul. Datyňská, která je současně vymezená jako veřejně prospěšná stavba 
s označením D10 - přeložka silnice III/4731 v úseku Havířov, křižovatka s ul. Na Nábřeží – 
Horní Bludovice, včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. Po té je dále navržena 
trasa cyklistické dopravy. 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Východně od lokalit vede stávající středotlaký plynovod a vodovodní řad. V území je dle 
územního plánu navržena splašková kanalizace a distribuční trafostanice s vedením 
vysokého napětí. 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Dolní Datyně 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

DD-Z22 zemědělské - zahrady ZZ Soukromá osoba 0,74 
 
 

Podmínky pro využití plochy zemědělské – zahrady (ZZ) 
 

Využití hlavní: 
- zahrady se stavbami pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků - zastavěná plocha do 

35 m2; 
- studny, skleníky, pergoly, pařeniště; 
- oplocení. 
 

Využití přípustné: 
- stávající stavby pro rodinnou rekreaci – chaty, rekreační domky, zahrádkářské chaty; 
- výstavba rodinných domů izolovaných v případě zabezpečení celoročního dopravního 

přístupu a zdroje pitné vody; 
- odstavné plochy pro automobily uživatelů zahrady; 
- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu. 
 

Využití podmíněně přípustné: 
- nové stavby v sesuvných územích jsou podmíněny prokázáním, že využitím plochy 

v sesuvném území nebude narušena stabilita horninového prostředí, případně budou přijata 
opatření k zajištění stability horninového prostředí. 

 
Využití nepřípustné: 

- stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející se stavbami a využíváním pozemků 
uvedeném ve využití hlavním a přípustném. 

 
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 

- zastavitelnost pozemků zahrad do 30 %; 
- maximální výšková hladina nové zástavby 2 NP. 
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Označení plochy:                   DD-Z22 
Parcelní čísla pozemků:          187/1 
Celková rozloha:                0,74 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                                     --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Lokalitu představuje mírně svažitý pozemek na východ, mezi ulicemi ul. U Mlýnku a Na 
Pěšině. 
 

 
 

 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Dolní Datyně   
Plochy zemědělské (ZZ)  

369 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    

Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Pozemek svou západní hranicí sousedí s účelovou komunikací ul. Na Pěšině, která ústí do 
místní obslužné komunikace ul. U Mlýnku. Na této komunikaci je dále navržena trasa 
cyklistické dopravy.  
 

 

Existence inženýrských sítí: 
V dosahu vedou tyto inženýrské sítě: středotlaký plynovod, vysoké napětí, vodovod. Dle 
územního plánu je v území navržena splašková kanalizace. 
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k.ú. Dolní Suchá 
 

 

Územním plánem jsou vymezeny především plochy pro rozvoj individuální bytové výstavby 
a to v prolukách mezi stávající zástavbou rodinných domů a usedlostí situovaných mezi 
vodním tokem protékajícím podél katastrální hranice s k.ú. Šumbark, železniční tratí č. 321 a 
lesem Holotovcem. 
 
Vzhledem k poměrně velkému rozsahu navržených ploch je nutno dobudovat komunikaci pro 
dopravní obsluhu území ve vazbě na centrum města Havířova. 
 
Východním směrem od ulice Orlovské je areál bývalého Dolu Dukla, který je územním 
plánem navržen jako plocha přestavby s multifunkčním využitím. Další plochy pro rozvoj 
výrobních a podnikatelských aktivit jsou situovány jižně od tohoto areálu. 
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Typy rozvojových ploch v k.ú. Dolní Suchá 
 
 
V katastrálním území Dolní Suchá jsou územním plánem vymezeny zastavitelné plochy (Z) a 
plochy přestavby (P) pro následující rozvojové plochy s rozdílným způsobem využití: 
 
 
Multifunkční využití umožňují plochy  

 
Plochy smíšené specifické                (SX) 

 
Pro rozvoj území v oblasti výroby, skladování a dalších podnikatelských aktivit 
jsou vymezeny plochy 
 

Plochy výroby a skladování - lehkého průmyslu        (VL) 
Plochy smíšené výrobní                (VS) 

       
Pro rozvoj území v oblasti bydlení jsou vymezeny plochy 

 
Plochy bydlení individuálního              (BI)   
          

Pro rozvoj individuální rekreace jsou vymezeny plochy 
 
Plochy rekreace - zahrádkové osady            (RZ) 
Plochy zemědělské - zahrady              (ZZ) 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Dolní Suchá 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

DS-P2 smíšené specifické SX 

Česká republika              
Moravskoslezský kraj                        

Právnická osoba                 
Statutární město Havířov 

51,32 

DS-P7 smíšené specifické SX 
Česká republika              
Právnická osoba 

24,6 

 
 
Upozornění:  
pro plochu DS-P2 – je stanovena podmínka realizace – část plochy zasahující do územní 
rezervy s označením DS-R3, vymezené pro vedení trasy silnice I/68, lze využít po stabilizaci 
trasy silnice I/68 
 
 

Podmínky pro využití plochy smíšené specifické (SX) 
 

Hlavní využití:  
- není stanoveno. 
 

Přípustné využití:  
- komerční zařízení velkoplošná přízemního typu (diskontní prodejny, supermarkety, 

hypermarkety, obchodní centra) včetně skladů; 
- komerční zařízení vícepodlažního typu (obchodní domy) včetně skladů; 
- zařízení pro kulturu a vzdělávání - muzea, výstavní a společenská zařízení, vědecká 

a výzkumná pracoviště, apod.; 
- stavby pro výrobu, výrobní služby a podnikatelské aktivity, jejichž negativní účinky na 

životní prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru 
(hluk, emise apod.), tj. nevyžadují stanovení ochranného pásma. 

- zařízení volného času - pouze jako vestavěná, včetně hal pro technické sporty; 
- zařízení pro stravování; 
- zařízení pro ubytování typu motorest, hotel;  
- byty pro majitele, pohotovostní byty pro zaměstnance; 
- garáže a odstavování nákladních vozidel pro potřeby firem lokalizovaných v plochách SX; 
- stavby pro skladování, 
- stavby pro obchod a administrativu;  
- stavby garáží, autobazary, čerpací stanice pohonných hmot s ohledem na strukturu 

a organizaci zástavby lokality; 
- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin - skladování a třídění sběrných surovin); 
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury a přípojek na technickou infrastrukturu; 
- stavby komunikací funkční skupiny C a D, manipulační plochy, stavby účelových 

komunikací;  
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- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb; 
- stavby pro infrastrukturu drážní – vlečky; 
- veřejná prostranství; 
- zeleň, oplocení.  
 

Podmíněně přípustné využití: 
- část plochy označené DS-P2 v k. ú. Dolní Suchá, zasahující do územní rezervy 

s označením DS-R3, vymezené pro vedení trasy silnice I/68, lze využít v souladu 
s přípustným využitím až po stabilizaci trasy silnice I/68.  

 
Využití podmíněně přípustné: 

- zařízení na výrobu elektrické energie - fotovoltaické elektrárny, zařízení a sítě nezbytné 
technické infrastruktury související s provozem těchto zařízení a přípojek na technickou 
infrastrukturu s ohledem na urbanistickou strukturu, charakter zástavby a organizaci 
veřejných prostranství lokality, dále na základě posouzení vlivů na krajinný ráz. 

 
Nepřípustné využití: 

- stavby pro bydlení kromě bytů pro majitele a zaměstnance;  
- stavby pro rodinnou rekreaci včetně staveb zahrádkářských chat;  
- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů) a pro energetiku s výjimkou 

zařízení na výrobu elektr. energie uvedené ve využití podmíněně přípustném, vrakoviště 
a další stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují 
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území; 

- stavby garáží, autobazary, čerpací stanice pohonných hmot, jejichž negativní účinky na 
životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru 
(hluk, emise apod.); 

- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným. 
 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 
- zastavitelnost pozemků - do 80 %; 
- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby a krajinný ráz. 
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Označení plochy:                DS-P2 
Parcelní čísla pozemků:       1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13,  
                                               1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 
                                               1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 
                                               1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42, 1/43, 1/44, 1/57, 1/58, 
                                               1/59, 1/65, 1/66, 1/67, 1/68, 1/70, 1/71, 1/72, 1/73, 2/1, 2/2, 2/3, 
                                               2/6, 2/7, 2/8, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/9, 8/1, 8/2, 8/3, 10/1, 10/2,  
                                               10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/9, 15/1, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4,  
                                               18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 18/9, 18/10, 18/11, 18/12, 18/13, 18/14, 
                                               18/15, 20, 26/1, 26/2, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 63/1,  
                                               63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 63/7, 63/9, 63/10, 63/11, 63/16,  
                                               63/17, 63/18, 94, 124, 125/1, 125/7, 125/8, 125/9, 125/10, 126, 
                                               132, 133, 134, 135, 152/1, 152/4, 153/1, 153/10, 153/11, 
                                               153/12, 153/13, 154, 155/1, 156, 157, 158/1, 159/1, 159/2, 160, 
                                               161/1, 162, 163, 164/1, 165, 166/1, 166/2, 168/1, 169, 170,  
                                               171/1, 171/2, 172, 173/1, 173/2, 173/3, 175, 176/1, 176/3,  
                                               176/4, 176/5, 176/6, 178/1, 178/2, 179, 180, 181, 182, 183/1,  
                                               183/2, 185/2, 187, 645/1, 650/1, 650/2, 650/4, 662/1, 662/4,  
                                               1034, 1035, 1036/1, 1036/2, 1037/1, 1310/2, 1310/5, 1889/1,   
                                               1889/3, 1889/4, 1889/6, 1889/7, 1889/8, 1889/9, 2738/1, 
                                               2738/2, 2738/4, 2738/5, 2738/6, 2738/13, 2738/14, 2738/15,  
                                               2738/16, 2738/17, 2738/18, 2738/19, 2755/4, 2755/9, 2755/10,  
                                               2755/40, 2755/42, 2755/43, 2755/47, 2759/1, 2759/2, 2759/3,  
                                               2759/4, 2759/5, 2759/6, 2759/7, 2759/8, 2759/9, 2759/10,  
                                               2759/11, 2759/12, 2759/13, 2759/14, 2759/15, 2759/16,  
                                               2759/17, 2759/18, 2759/19, 2759/20, 2759/21, 2759/22,  
                                               2759/23, 2759/24, 2759/25, 2759/26, 2759/27, 2759/28,  
                                               2759/29, 2759/30, 2759/31, 2759/32, 2759/33, 2759/34,  
                                               2759/36, 2759/37, 2759/38, 2759/39 
Celková rozloha:            51,32 ha 
Převažující vlastník:       Česká republika               
                                               Moravskoslezský kraj                         
                                               Právnická osoba                  
                                               Statutární město Havířov 
Poznámka:                             Část plochy zasahující do územní rezervy s označením DS-R3,  
                                               vymezené pro vedení trasy silnice I/68, lze využít po stabilizaci 
                                               trasy silnice I/68. 
 

 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Dolní Suchá 
Plochy smíšené specifické (SX) 
 

  377 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015      

 

Vymezení lokality v rámci města 
V severovýchodní části správního území města (severovýchodní část k. ú. Dolní Suchá) se 
nachází rozvojová oblast výrobních aktivit, bývalý areál Dolu Dukla, významná 
multifunkční plocha přestavby. Část plochy zasahující do územní rezervy pro vedení trasy 
silnice I/68 lze využít po stabilizaci trasy. V lokalitě jsou již připravovány konkrétní záměry.  
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Lokalita je dopravně přístupná ze silnice III.třídy na ul. Orlovské a dále přes účelové 
komunikace v rámci areálu. Ze severní strany do vymezené plochy zasahuje územní rezerva 
pro vedení trasy silnice I/68, toto území lze využít po stabilizaci trasy. 
 
 

 

 
Existence inženýrských sítí: 
V lokalitě byla vybudována nová technická infrastruktura, která umožňuje rozvoj celé 
lokality. 
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Označení plochy:                DS-P7 
Parcelní čísla pozemků:      1/1, 722/3, 764, 809, 812, 815/2, 815/6, 815/7, 819, 820/1, 822, 
                                               823, 824, 826/1, 827/1, 832, 839, 844, 845, 846, 847, 853, 863,  
                                               864, 872, 873, 875, 876, 878/2, 878/3, 878/4, 885, 886, 889/2,  
                                               917/2, 939, 959, 988/1, 988/2, 1008/1, 1008/2, 1008/3, 1028/1,  
                                               1028/2, 1032/1, 1032/2, 1032/3, 2748 
Celková rozloha:            24,60 ha 
Převažující vlastník:       Česká republika               
                                               Právnická osoba     
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
V severovýchodní části správního území města (severovýchodní část k. ú. Dolní Suchá) se 
nachází rozvojová oblast výrobních aktivit, nad bývalým areálem Dolu Dukla. Z východní 
strany je lokalita dotčena veřejně prospěšným opatřením – regionálním biocentrem. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Lokalita je dopravně přístupná ze silnice III.třídy na ul. Orlovské a dále přes účelové 
komunikace. Z jižní strany vymezená plocha sousedí s územní rezervou pro vedení trasy 
silnice I/68. 
 
 

 

 
Existence inženýrských sítí: 
Plocha je dotčena vedením přivaděče užitkové vody, degazačním plynovodem DN 500 a 
vzdušným vedením VN. V blízkosti se nachází lokalita bývalého dolu Dukla, kde byla 
vybudována nová technická infrastruktura, která umožňuje rozvoj celé lokality. 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Dolní Suchá 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

DS-P4 
výroby a skladování – 

lehkého průmyslu 
VL Právnická osoba 3,9 

DS-P5 
výroby a skladování – 

lehkého průmyslu 
VL Právnická osoba 3,84 

 
 

Podmínky pro využití plochy výroby a skladování – lehkého průmyslu (VL) 
 

Hlavní využití:  
- stavby a zařízení lehké průmyslové výroby, u nichž se nepředpokládají negativní vlivy 

z provozované činnosti za hranici ploch. 
 

Přípustné využití: 
- výrobní a technické služby, drobná výroba; 
- stavby a plochy pro skladování; 
- dílny a zařízení údržby; 
- veřejná prostranství;  
- stavby pro vědu a výzkum; 
- stavby pro obchod, služby a administrativu ve vazbě na podnikatelské aktivity v ploše; 
- stravovací a relaxační zařízení pro zaměstnance; 
- ubytovací zařízení pro majitele a zaměstnance (pohotovostní byty); 
- haly pro technické sporty a zařízení pro využívání volného času; 
- stavby a zařízení technické infrastruktury a přípojek na technickou infrastrukturu; 
- autobazary, vrakoviště; 
- sběrné dvory (třídící dvory, sběrny surovin); 
- centrální areál sběrných surovin a třídírna odpadů pouze v ploše bývalých Báňských 

staveb; 
- zařízení na výrobu elektrické energie – fotovoltaické elektrárny, zařízení a sítě nezbytné 

technické infrastruktury související s provozem těchto zařízení a přípojek na technickou 
infrastrukturu; 

- odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů; 
- čerpací stanice pohonných hmot; 
- stavby komunikací funkční skupina C a D, účelové komunikace, manipulační plochy; 
- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb; 
- ochranná a veřejná zeleň, oplocení.  
 

Nepřípustné využití: 
- stavby pro bydlení kromě pohotovostních bytů pro majitele a zaměstnance;  
- stavby pro rodinnou rekreaci včetně zahrádkářských chat, zahrádkové osady;  
- stavby pro školství, zdravotnictví a sociální péči, stavby kulturní a církevní; 
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- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů), zemědělské stavby a stavby pro 
chov hospodářských zvířat a další stavby a zařízení, které svým provozováním 
a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu 
prostředí souvisejícího území; 

- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným. 
 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 
- zastavitelnost pozemků do 80 %. 
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Označení plochy:                DS-P4 
Parcelní čísla pozemků:      2691/7 
Celková rozloha:            3,9 ha 
Převažující vlastník:       Právnická osoba     
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                DS-P5 
Parcelní čísla pozemků:      2691/2, 2691/3, 2691/38, 2691/39 
Celková rozloha:            3,84 ha 
Převažující vlastník:       Právnická osoba     
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Plochy přestavby byly součástí systému Sušanských rybníků, které dříve  sloužily jako 
dočišťovací nádrže dolu Dukla. Rekultivace těchto ploch je téměř dokončena. V lokalitě se 
vyskytuje populace kriticky ohroženého živočicha – užovky podplamaté. Z jižní strany 
plochy sousedí s navrženým veřejně prospěšným opatřením – lokálním biocentrem. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Lokalita je dopravně přístupná ze silnice II.třídy na ul. Orlovské a Vodní. Ze severozápadní 
strany v bezprostřední blízkosti vymezených ploch je navržena přestavba silnice I/11 
v úseku Havířov - rondel včetně vyvolaných úprav komunikací. 
 
 

 

 
Existence inženýrských sítí: 
Plochy jsou v severozápadní části dotčeny vymezenou hranicí záplavového území. 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Dolní Suchá 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

DS-Z20 smíšené výrobní VS 
Soukromá osoba                 

Statutární město Havířov 
0,63 

DS-Z21 smíšené výrobní VS Soukromá osoba 0,2 
DS-Z33 smíšené výrobní VS Právnická osoba 0,9 

 
 

 

Podmínky pro využití plochy smíšené výrobní (VS) 
 

Hlavní využití:  
- stavby pro výrobu, výrobní služby a další podnikatelské aktivity, jejichž negativní účinky 

na životní prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou 
míru (hluk, emise apod.), případně tyto vlivy nepřekračují hranice vymezených ploch, tj. 
nevyžadují stanovení ochranného pásma; 

 
Přípustné využití:  

- halový prodej do 10 000 m2 prodejní plochy v lokalitě Pod Plynárnou (PS-P5); 
- halový prodej a sklady do 2000 m2 prodejní plochy v lokalitách Vodní (PS-P4), Východně 

Dělnické (PS-Z27), U Závor (SU-P1, SU-P2), Rondel (HM-Z1); 
- halový prodej a sklady do 1000 m2 prodejní plochy v lokalitě U Trati (PS-Z51);  
- halový prodej do 600 m2 prodejní plochy; 
- sklady do 600 m2 skladovací plochy; 
- sklady do 2000 m2 v lokalitě Pod Plynárnou (PS-P6);  
- sběrné dvory (skladování a třídění sběrných surovin pouze v uzavřených objektech) kromě 

plochy Savela; 
- autobazary kromě plochy Savela a v lokalitě U Závor (SU-P2) pouze v ploše mezi vlečkou 

a ul. U Závor, zde autobazar a případné vrakoviště zastřešit příp. oddělit pohledovou 
stěnou; 

- odstavování nákladních vozidel, hromadné garáže podzemní, nadzemní; 
- administrativní budovy, stravovací a ubytovací zařízení typu motorest, motel; 
- komerční zařízení maloplošná; 
- haly pro technické sporty a zařízení volného času včetně maloplošných hřišť; 
- chov hospodářských zvířat v souladu s platnými hygienickými předpisy. Vypočtené 

ochranné pásmo nesmí zasahovat objekty hygienické ochrany; 
- stavby komunikací funkční skupina C a D, účelové komunikace, parkovací a manipulační 

plochy; 
- stavby garáží, čerpací stanice pohonných hmot; 
- sociální zařízení sloužící zaměstnancům včetně ubytování, stravování, byty pro majitele 

a zaměstnance; 
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury a přípojek na technickou infrastrukturu;  
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- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na 
střechách objektů; 

- stavby komunikací funkční skupiny C a D, manipulační plochy, stavby účelových 
komunikací; 

- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb; 
- ochranná a veřejná zeleň, oplocení.  
 

Nepřípustné využití: 
- autobazar a sběrný dvůr v ploše Savela; 
- stavby pro bydlení kromě bytů pro majitele a zaměstnance, stavby pro rodinnou rekreaci, 

stavby zahrádkářských chat, stavby pro školství, zdravotnictví a sociální péči, stavby 
kulturní a církevní; 

- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů) a energetiku, lehký průmysl, 
vrakoviště a další stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením 
narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího 
území; 

- stavby garáží, autobazary, čerpací stanice pohonných hmot, jejichž negativní účinky na 
životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru 
(hluk, emise apod.); 

- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným. 
 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 
- zastavitelnost pozemků - do 80 %; 
- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby a krajinný ráz. 
   



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Dolní Suchá 
Plochy smíšené výrobní (VS) 
 

  395 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015      

 
Označení plochy:                DS-Z20 
Parcelní čísla pozemků:      2548/1, 2548/7, 2551, 2552, 2750/12 
Celková rozloha:            0,63 ha 
Převažující vlastník:       Soukromá osoba                  
                                              Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                DS-Z21 
Parcelní čísla pozemků:      2449, 2450 
Celková rozloha:            0,20 ha 
Převažující vlastník:       Soukromá osoba                  
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Mírně svažitá plocha DS-Z20 se nachází v bezprostřední blízkosti vlečky na ul. Na Kopci. 
Plocha DS-Z21 na ul. Prachatické je v současné době využívána jako oplocená zahrada. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Lokality jsou dopravně přístupné ze silnice II.třídy na ul. Orlovské a dále přes místní 
obslužné komunikace na ul. Nad Tratí a Na Kopci. Z jihovýchodní strany vede  
v bezprostřední blízkosti vymezených ploch vlečka. 
 
 

 

 
Existence inženýrských sítí: 
Všechny energetická média jsou v dostupné vzdálenosti vymezených ploch. Kanalizace je 
v této lokalitě již realizována. 
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Označení plochy:                DS-Z33 
Parcelní čísla pozemků:      576 
Celková rozloha:            0,90 ha 
Převažující vlastník:       Právnická osoba 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Rovinatá plocha se nachází mezi ul. Vodní, U Pošty a U Dvora a bezprostředně sousedí 
s navrženou veřejně prospěšnou stavbou dopravní – přeložka silnice I/11 včetně vyvolaných 
úprav ostatních komunikací. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Lokalita je dopravně přístupná ze silnice II.třídy na ul. Vodní. Ze severozápadní a jižní 
strany v bezprostřední blízkosti vymezené plochy je navržena přestavba silnice I/11 v úseku 
Havířov - rondel včetně vyvolaných úprav komunikací. 
 
 

 

 
Existence inženýrských sítí: 
Přes vymezenou lokalitu prochází vzdušné vedení VN. 
Plocha je v severní části dotčena vymezenou hranicí záplavového území. 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Dolní Suchá 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

DS-Z1 bydlení individuálního BI Právnická osoba 1,06 

DS-Z4 bydlení individuálního BI 
Soukromá osoba        

Statutární město Havířov 
0,86 

DS-Z5 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,77 
DS-Z6 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,46 
DS-Z7 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,9 
DS-Z8 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,53 

DS-Z9 bydlení individuálního BI 
Soukromá osoba        

Statutární město Havířov 
1,58 

DS-Z10 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,86 
DS-Z11 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 6,05 
DS-Z12 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,26 
DS-Z13 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 1,23 
DS-Z14 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,93 
DS-Z15 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 1,1 
DS-Z16 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,5 
DS-Z17 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,34 

DS-Z18 bydlení individuálního BI 
Právnická osoba              
Soukromá osoba 

0,22 

DS-Z19 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 2,04 
DS-Z22 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,43 
DS-Z23 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,81 
DS-Z24 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,25 

DS-Z25 bydlení individuálního BI 
Právnická osoba             
Soukromá osoba 

0,53 

DS-Z26 bydlení individuálního BI Právnická osoba 0,71 
DS-Z27 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,76 
DS-Z30 bydlení individuálního BI Právnická osoba 0,69 

DS-Z31 bydlení individuálního BI 
Právnická osoba                     
Soukromá osoba 

1,34 

DS-Z34 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 1,03 
DS-Z35 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,9 
DS-Z37 bydlení individuálního BI Právnická osoba 1,3 

DS-P3 bydlení individuálního BI 
Právnická osoba            
Soukromá osoba 

0,9 
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Podmínky pro využití území plochy bydlení individuálního (BI) 
 

Využití hlavní: 
- rodinné domy. 
 

Přípustné využití:  
- stavby občanského vybavení lokálního významu s vazbou na trvalé bydlení - stavby 

a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, 
ochranu obyvatelstva, stavby a zařízení pro obchod (nové stavby s prodejní plochou 
do  400 m2); 

- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel, zeleň včetně mobiliáře a dětských 
hřišť; 

- nízkopodlažní bytové domy (nové bytové domy s vestavěnými garážemi); 
- nové stavby a zařízení pro stravování, ubytování a administrativu včetně nezbytných 

skladovacích prostorů, které budou realizovány jako součást u nově stavěných rodinných 
nebo bytových domů - tato funkce bude doplňkovou k funkci bydlení, tj. nebude 
překračovat 30 % z celkové užitné plochy objektu bydlení (tzn. funkce bydlení musí být 
převažující); 

- stavby a zařízení pro sport, relaxaci a volný čas lokálního významu; 
- byty majitelů a zaměstnanců zařízení v rámci zařízení; 
- na samostatných zahradách stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků, 

skleníky apod.; 
- stavby a zařízení pro provozování služeb a podnikatelské aktivity lokálního významu, 

jejichž negativní účinky na životní prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných 
předpisech nad přípustnou míru a lze jejich realizaci s ohledem na architekturu 
a urbanistickou strukturu zástavby lokality připustit, u nově stavěných objektů, které budou 
realizovány jako součást rodinného nebo bytového domu, bude tato funkce doplňkovou k 
funkci bydlení, tj. nebude překračovat 50 % z celkové užitné plochy objektu bydlení; 

- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na 
střechách objektů; 

- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technické vybavení; 
- komunikace funkční skupiny C a D, účelové komunikace, manipulační plochy, parkovací 

plochy a další nezbytné stavby související s dopravní infrastrukturou. 
 

Využití podmíněně přípustné: 
- hromadné garáže s ohledem na architekturu, urbanistickou strukturu, charakter zástavby 

a organizaci veřejných prostranství lokality; 
- nové stavby v sesuvných územích jsou podmíněny prokázáním, že využitím plochy 

v sesuvném území nebude narušena stabilita horninového prostředí, případně budou přijata 
opatření k zajištění stability horninového prostředí. 

 
Využití nepřípustné: 

- nové stavby pro rodinnou rekreaci; 
- zahrádkářské chaty, zahrádkové osady;  
- hřbitovy; 
- velkoplošná obchodní zařízení vícepodlažní typu obchodní dům; 
- nová komerční zařízení velkoplošná přízemního typu diskontní prodejna, supermarket, 

hypermarket, obchodní centrum s prodejní plochou nad 400 m2; 
- stavby a zařízení pro výrobu zemědělskou, výrobu průmyslovou; 
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- stavby pro chov hospodářských zvířat (kromě chovu malých hospodářských zvířat včetně 
drůbeže pro vlastní potřebu u rodinných domů); 

- velkosklady; 
- čerpací stanice pohonných hmot;  
- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin); 
- mobilní stavby a objekty stánkového prodeje; 
- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů) a energetiku, lehký průmysl, 

samostatné sklady bez návaznosti na hlavní nebo přípustné využití, autobazary, 
autoopravny, pneuservisy, vrakoviště, zemědělské stavby a další stavby a zařízení, které 
svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém 
okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území;  

- v zastavitelných plochách stavby garáží a stavby, které lze umístit na pozemcích rodinných 
domů, nepovolovat jako stavby první bez prokázání možnosti umístění stavby rodinného 
domu; 

- plochy pro odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů; 
- občanské vybavení celoměstského významu z oblasti školství, kulturních a sportovních 

zařízení sociálních služeb, bezpečnosti státu apod.;  
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným. 
 

Prostorové uspořádání: 
- zastavitelnost pozemků rodinných domů do 50 %; 
- zastavitelnost ostatních pozemků pro stavby uvedené ve využití přípustném do 70 %; 
- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby; 
- maximální výšková hladina zástavby bude 3 NP. 
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Označení plochy:                DS-Z1 
Parcelní čísla pozemků:      1772/1, 1772/3, 1772/5 
Celková rozloha:            1,06 ha 
Převažující vlastník:       Právnická osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                DS-Z37 
Parcelní čísla pozemků:      1731, 1733/1, 1734 
Celková rozloha:            1,30 ha 
Převažující vlastník:       Právnická osoba 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Rovinaté plochy v bezprostřední blízkosti lesa jsou dostupné z ul. U Obory.  
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Plochy jsou dopravně dostupné přes účelovou komunikaci na ul.U Obory. 
 
 

 

 
Existence inženýrských sítí: 
Energetická media jsou v dostupné vzdálenosti.  
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Označení plochy:                DS-Z4 
Parcelní čísla pozemků:      1574, 1590, 1591, 1683/1, 1694, 2730/7, 2730/9 
Celková rozloha:            0,86 ha 
Převažující vlastník:       Soukromá osoba         
                                               Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                DS-Z5 
Parcelní čísla pozemků:      1413, 1414/1, 1420 
Celková rozloha:            0,77 ha 
Převažující vlastník:       Soukromá osoba         
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                DS-Z6 
Parcelní čísla pozemků:      1430/1, 1430/2, 1436/1, 1436/2, 1438/4, 1439 
Celková rozloha:            0,46 ha 
Převažující vlastník:       Soukromá osoba         
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                DS-Z7 
Parcelní čísla pozemků:      2344/1, 2345, 2346, 2347, 2351/2, 2351/3, 2351/4, 2351/7,  
                                              2351/8, 2351/9 
Celková rozloha:            0,90 ha 
Převažující vlastník:       Soukromá osoba         
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                DS-Z8 
Parcelní čísla pozemků:      1503, 1504, 1513/2, 1514 
Celková rozloha:            0,53 ha 
Převažující vlastník:       Soukromá osoba         
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Rovinaté lokality se nachází podél ul. Šumbarské. Plochy DS-Z6, DS-Z7 a DS-Z8 jsou již 
z části zastavěny - u zbývajících pozemkových dílů je nutné řešit přístup k těmto pozemkům. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Plochy jsou dostupné po místní obslužné komunikaci na ul. Šumbarská a dále přes účelové 
komunikace. 
 
 

 

 
Existence inženýrských sítí: 
Energetická media jsou v dostupné vzdálenosti. Kanalizace je v této lokalitě již realizována. 
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Označení plochy:                DS-Z9 
Parcelní čísla pozemků:      2354/1, 2354/3, 2359/1, 2359/4, 2359/5, 2359/6, 2359/7,  
                                              2361/1, 2361/2, 2366/1, 2366/3, 2366/4, 2366/5, 2366/6,  
                                              2366/7, 2366/8, 2368, 2372, 2377, 2378/1, 2378/2 
Celková rozloha:            1,58 ha 
Převažující vlastník:       Soukromá osoba  
                                              Statutární město Havířov           
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                DS-Z10 
Parcelní čísla pozemků:      2332/8, 2332/13, 2332/16, 2332/19, 2398/1 
Celková rozloha:            0,86 ha 
Převažující vlastník:       Soukromá osoba         
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                DS-Z11 
Parcelní čísla pozemků:      2002/2, 2002/6, 2005/1, 2005/2, 2013/1, 2013/2, 2013/3,  
                                              2013/4, 2013/8, 2014, 2016/1, 2016/3, 2016/4, 2018, 2020,  
                                              2021, 2022, 2036, 2037, 2038, 2039/1, 2039/3, 2040/1, 2040/3, 
                                              2279, 2281, 2304, 2323, 2324, 2325, 2326, 2328, 2329  
Celková rozloha:            6,05 ha 
Převažující vlastník:       Soukromá osoba         
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Lokality se nachází mezi ul. Šumbarská, Nad Tratí, Prachatická a Lazecká.  Plochy jsou již 
z části zastavěny - u zbývajících pozemkových dílů je nutné řešit přístup k těmto pozemkům. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Plochy jsou dostupné přes místní obslužné komunikace na ul. Šumbarská, Nad Tratí, 
Prachatická a Lazecká a dále přes účelové komunikace. Při realizaci záměru je nutné zajistit 
přístup k jednotlivým pozemkovým dílům. 
 
 

 

 
Existence inženýrských sítí: 
Plochy jsou dotčeny vzdušným vedením VVN. Energetická media jsou v dostupné 
vzdálenosti. Kanalizace je v této lokalitě již realizována. 
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Označení plochy:                DS-Z12 
Parcelní čísla pozemků:      1652/1, 1652/2 
Celková rozloha:            0,26 ha 
Převažující vlastník:       Soukromá osoba         
Poznámka:                              --- 
 
 

Označení plochy:                DS-Z13 
Parcelní čísla pozemků:      1647, 1650, 1986, 1990, 1991, 1992/1, 1992/2 
Celková rozloha:            1,23 ha 
Převažující vlastník:       Soukromá osoba         
Poznámka:                              --- 
 
 

Označení plochy:                DS-Z14 
Parcelní čísla pozemků:      2033/1, 2033/2, 2033/3, 2046, 2047, 2053, 2054, 2057 
Celková rozloha:            0,93 ha 
Převažující vlastník:       Soukromá osoba         
Poznámka:                              --- 
 
 

Označení plochy:                DS-Z23 
Parcelní čísla pozemků:       2086, 2092, 2093, 2104/3, 2104/4, 2104/5, 2104/6, 2104/8,  
                                               2104/9, 2104/10, 2104/11, 2114/2, 2114/7 
Celková rozloha:            0,81 ha 
Převažující vlastník:              Soukromá osoba         
Poznámka:                              --- 
 
 

Označení plochy:                DS-Z30 
Parcelní čísla pozemků:       1863/2 
Celková rozloha:             0,69 ha 
Převažující vlastník:        Právnická osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 

Označení plochy:                DS-Z31 
Parcelní čísla pozemků:       1952/3, 1952/4, 1952/5, 1952/6, 1952/7, 1952/8, 1975 
Celková rozloha:             1,34 ha 
Převažující vlastník:        Právnická osoba 
                                               Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 

Označení plochy:                DS-P3 
Parcelní čísla pozemků:       1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1918/1, 1918/2,  
                                               1919, 1920/1, 1920/2, 1932, 1960/2 
Celková rozloha:             0,90 ha 
Převažující vlastník:        Právnická osoba 
                                                Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 

 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Dolní Suchá 
Plochy bydlení individuálního (BI) 
 

  424 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015      

Vymezení lokality v rámci města 
Lokality se nachází mezi ul. Lazecká, U Školy, Chatařská a Na Bartošůvce.  Na některých 
pozemcích je již výstavba realizována, u zbývajících pozemkových dílů je nutné řešit přístup 
k těmto pozemkům. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 

Dopravní napojení: 
Plochy jsou dostupné přes místní obslužné komunikace na ul. Lazecká, U Školy, Chatařská 
a Na Bartošůvce a dále přes účelové komunikace. Při realizaci záměru je nutné zajistit 
přístup k jednotlivým pozemkovým dílům. 
 
 

 

 
Existence inženýrských sítí: 
Plochy jsou dotčeny vzdušným vedením VVN a VN. Energetická media jsou v dostupné 
vzdálenosti. Kanalizace je v této lokalitě již realizována. 
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Označení plochy:                DS-Z15 
Parcelní čísla pozemků:       2487/3, 2487/8, 2487/11, 2487/13, 2487/18, 2487/19, 2487/20,  
                                               2487/21, 2487/22, 2488, 2499/4, 2499/10, 2499/14, 2499/15,  
                                               2499/16, 2499/17, 2511/3, 2511/4, 2511/5, 2511/15 
Celková rozloha:            1,10 ha 
Převažující vlastník:       Soukromá osoba         
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                DS-Z16 
Parcelní čísla pozemků:       2521/1 
Celková rozloha:             0,50 ha 
Převažující vlastník:        Soukromá osoba         
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Svažité lokality se nachází mezi bezejmenným vodním tokem a ul. Nad Tratí. Pozemky jsou 
špatně dopravně dostupné, u jednotlivých pozemků je nutné řešit přístup.  
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 

Dopravní napojení: 
Plocha DS-Z15 je dopravně dostupná přes místní obslužnou komunikaci na ul. Nad Tratí a 
dále přes účelové komunikace. Při realizaci záměru je nutné zajistit přístup k jednotlivým 
pozemkovým dílům. Plocha DS-Z16 je bez dopravního přístupu. 
 
 

 

 

Existence inženýrských sítí: 
Energetická media jsou v dostupné vzdálenosti. Kanalizace je v této lokalitě již realizována. 
 
 

 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Dolní Suchá 
Plochy bydlení individuálního (BI) 
 

  433 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015      

 
 
Označení plochy:                DS-Z17 
Parcelní čísla pozemků:       2595, 2596/1, 2596/2, 2598, 2599, 2600, 2601 
Celková rozloha:             0,34 ha 
Převažující vlastník:        Soukromá osoba         
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                DS-Z18 
Parcelní čísla pozemků:       2578/1, 2592, 2595 
Celková rozloha:             0,22 ha 
Převažující vlastník:        Právnická osoba 
                                                Soukromá osoba         
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                DS-Z19 
Parcelní čísla pozemků:       2548/1, 2548/2, 2548/3, 2548/6, 2548/7, 2548/19 
Celková rozloha:             2,04 ha 
Převažující vlastník:        Soukromá osoba         
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Svažité lokality se nachází mezi a ul. Nad Tratí a Na Kopci. Plochy DS-Z17 a DS-Z18  jsou 
špatně dopravně dostupné.  
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 

Dopravní napojení: 
Plocha DS-Z19 je dopravně dostupná přes místní obslužnou komunikaci na ul. Nad Tratí a 
Na Kopci. Při realizaci záměru je nutné zajistit přístup k jednotlivým pozemkovým dílům. 
Plochy DS-Z17 a DS-Z18 jsou bez přímého dopravního přístupu. 
 

 

 

Existence inženýrských sítí: 
Plocha DS-Z19 je z části dotčena vzdušným vedením VN. Energetická media jsou 
v dostupné vzdálenosti. Kanalizace je v této lokalitě již realizována. 
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Označení plochy:                DS-Z22 
Parcelní čísla pozemků:       2111/1, 2111/5, 2111/6, 2114/6, 2114/9 
Celková rozloha:             0,43 ha 
Převažující vlastník:        Soukromá osoba         
Poznámka:                              --- 
 
 

Označení plochy:                DS-Z24 
Parcelní čísla pozemků:       2218, 2219, 2220 
Celková rozloha:             0,25 ha 
Převažující vlastník:        Soukromá osoba         
Poznámka:                              --- 
 
 

Označení plochy:                DS-Z25 
Parcelní čísla pozemků:       2123/1, 2124/1, 2140/1, 2141, 2142 
Celková rozloha:             0,53 ha 
Převažující vlastník:        Právnická osoba 
                                               Soukromá osoba         
Poznámka:                              --- 
 
 

Označení plochy:                DS-Z26 
Parcelní čísla pozemků:       2208, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216/2, 2216/4, 2217 
Celková rozloha:             0,71 ha 
Převažující vlastník:       Právnická osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 

Označení plochy:                DS-Z27 
Parcelní čísla pozemků:       2172, 2175 
Celková rozloha:             0,76 ha 
Převažující vlastník:        Soukromá osoba         
Poznámka:                              --- 
 
 

Označení plochy:                DS-Z34 
Parcelní čísla pozemků:       2129, 2130/1, 2131, 2132/1, 2132/3, 2132/4, 2132/5, 2132/6,  
                                               2132/8, 2133, 2137/1, 2138/1 
Celková rozloha:             1,03 ha 
Převažující vlastník:        Soukromá osoba         
Poznámka:                              --- 
 
 

Označení plochy:                DS-Z35 
Parcelní čísla pozemků:       1954/1, 1954/3 
Celková rozloha:             0,90 ha 
Převažující vlastník:        Soukromá osoba         
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Lokality se nachází mezi ul. Lazecká, Chatařská a Prachatická.  Na některých pozemcích je 
již výstavba realizována, u zbývajících pozemkových dílů je nutné řešit přístup k těmto 
pozemkům. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 

 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Dolní Suchá 
Plochy bydlení individuálního (BI) 
 

  442 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015      

 

Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 

Dopravní napojení: 
Plochy jsou dostupné přes místní obslužné komunikace na ul. Lazecká, Chatařská a 
Prachatická a dále přes účelové komunikace.  
 

 

 

Existence inženýrských sítí: 
Plochy DS-Z25 a DS-Z26 jsou z části dotčeny vzdušným vedením VN. Energetická media 
jsou v dostupné vzdálenosti. Kanalizace je v této lokalitě již realizována. 
 

 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Dolní Suchá 
Plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ) 
 

  443 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015      

 

Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Dolní Suchá 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

DS-Z2 
rekreace – zahrádkové 

osady 
RZ 

Právnická osoba                                     
Soukromá osoba 

1,72 

DS-Z3 
rekreace – zahrádkové 

osady 
RZ 

Soukromá osoba        
Statutární město Havířov 

0,61 

DS-Z28 
rekreace - zahrádkové 

osady 
RZ Právnická osoba 0,83 

DS-Z29 
rekreace - zahrádkové 

osady 
RZ Právnická osoba 0,74 

 
 

Podmínky pro využití plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ) 
 

Využití hlavní 
- zahrady se zahrádkářskými chatami. 
 

Využití přípustné 
- stavby pro rodinnou rekreaci pouze v zahrádkové osadě Na Dolanech; 
- skleníky, altány, pergoly, zahradní krby; 
- společná sociální zařízení; 
- oplocení; 
- studny; 
- nezbytné manipulační plochy, stavby komunikací typu C a D; 
- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technické vybavení; 
- parkové úpravy zeleně, zeleň ochranná, izolační; 
- parkoviště, manipulační plochy pro potřebu plochy zahrádek. 
 

Využití nepřípustné: 
- stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející se stavbami a využíváním pozemků 

uvedených ve využití hlavním a přípustném; 
 

Prostorové uspořádání: 
- zastavitelnost pozemků do 30 %; 
- maximální výšková hladina zástavby bude 2 NP. 
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Označení plochy:                DS-Z2 
Parcelní čísla pozemků:       1710/1, 1710/2, 1759/2, 1761, 1762, 1763, 1764/1, 1764/2,  
                                               1765/1, 1765/2, 1767, 1768, 1770 
Celková rozloha:            1,72 ha 
Převažující vlastník:        Právnická osoba                                      
                                               Soukromá osob 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                DS-Z3 
Parcelní čísla pozemků:       1683/4, 2730/10 
Celková rozloha:             0,61 ha 
Převažující vlastník:        Soukromá osoba         
                                               Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                DS-Z28 
Parcelní čísla pozemků:       1783, 1784/1, 1784/3 
Celková rozloha:             0,83 ha 
Převažující vlastník:        Právnická osoba                                      
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Mírně sklonité lokality se nachází mezi ul. U Obory a Šumbarská, v blízkosti stávající 
zástavby rodinných domů. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 

 

 

 
 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Dolní Suchá 
Plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ) 
 

  448 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015      

Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Plochy jsou dostupné po místní obslužné komunikaci na ul. Šumbarská a dále přes účelové 
komunikace. 
 
 

 

 
Existence inženýrských sítí: 
Energetická media jsou v dostupné vzdálenosti. Kanalizace je v této lokalitě již realizována. 
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Označení plochy:                DS-Z29 
Parcelní čísla pozemků:       1863/1 
Celková rozloha:             0,74 ha 
Převažující vlastník:        Právnická osoba                                      
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Plocha se nachází v bezprostřední blízkosti lesa, za stávajícími rodinnými domy 
na ul. U Školy. Lokalita je bez dopravního přístupu. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Plocha je bez dopravního přístupu. 

 

 

 
Existence inženýrských sítí: 
Plocha je dotčena vedením vodovodu a vzdušného vedení VN. Ostatní energetická media 
jsou v dostupné vzdálenosti. Kanalizace byla v této lokalitě již realizována. 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Dolní Suchá 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

DS-Z32 zemědělské - zahrady ZZ Soukromá osoba 1,03 
DS-Z36 zemědělské - zahrady ZZ Soukromá osoba 0,21 

 
 

Podmínky pro využití plochy zemědělské – zahrady (ZZ) 
 

Využití hlavní: 
- zahrady se stavbami pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků - zastavěná plocha do 

35 m2; 
- studny, skleníky, pergoly, pařeniště; 
- oplocení. 
 

Využití přípustné: 
- stávající stavby pro rodinnou rekreaci – chaty, rekreační domky, zahrádkářské chaty; 
- výstavba rodinných domů izolovaných v případě zabezpečení celoročního dopravního 

přístupu a zdroje pitné vody; 
- odstavné plochy pro automobily uživatelů zahrady; 
- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu. 
 

Využití podmíněně přípustné: 
- nové stavby v sesuvných územích jsou podmíněny prokázáním, že využitím plochy 

v sesuvném území nebude narušena stabilita horninového prostředí, případně budou přijata 
opatření k zajištění stability horninového prostředí. 

 
Využití nepřípustné: 

- stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející se stavbami a využíváním pozemků 
uvedeném ve využití hlavním a přípustném. 

 
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 

- zastavitelnost pozemků zahrad do 30 %; 
- maximální výšková hladina nové zástavby 2 NP. 
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Označení plochy:                DS-Z32 
Parcelní čísla pozemků:       1960/4, 1961, 1963/1 
Celková rozloha:             1,03 ha 
Převažující vlastník:        Soukromá osoba         
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                DS-Z36 
Parcelní čísla pozemků:       2151, 2153 
Celková rozloha:             0,21ha 
Převažující vlastník:        Soukromá osoba         
Poznámka:                              --- 
 

 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Dolní Suchá 
Plochy zemědělské - zahrady (ZZ) 
 

  456 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015      

 

Vymezení lokality v rámci města 
Mírně svažité lokality se nachází v lokalitě stávající zástavby rodinných domů mezi ul. 
U Školy a Lazecké. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Plocha je dopravně přístupná z místní obslužné komunikace na ul. U Školy. Při realizaci 
záměru je nutné zajistit přístup k jednotlivým pozemkovým dílům. 
 
 

 

 

Existence inženýrských sítí: 
Plocha je dotčena vedením vodovodu a vzdušného vedení VN. Ostatní energetická media 
jsou v dostupné vzdálenosti. Kanalizace byla v této lokalitě již realizována. 
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k.ú. Havířov - město 

 
 
Zástavba s převažujícím hromadným bydlením a občanskou vybaveností, soustředěná mezi 
tokem Lučiny a železniční tratí č. 321, tvoří stabilizovaný městský útvar provázaný se 
zástavbou Bludovic. Je zde soustředěna převážná část obslužné funkce s občanskou 
vybaveností, která vytváří městské centrum. Větší plochy pro dostavbu centra jsou vymezeny 
mezi areálem nemocnice a sportovním areálem a mezi parkem Republiky a parkem Centrum.  
 
Významnější plocha pro rozvoj ploch sportovně-rekreačních je vymezena v severozápadní 
části katastrálního území v návaznosti na Areál volného času. 
 
Omezený rozvoj ploch pro individuální bytovou výstavbu se předpokládá v návaznosti na 
rozptýlenou zástavbu v jihozápadní části katastrálního území ve vazbě na k.ú. Dolní Datyně. 
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Typy rozvojových ploch v k.ú. Havířov - město 
 
 
V katastrálním území Havířov - město jsou územním plánem vymezeny zastavitelné plochy 
(Z) a plochy přestavby (P) pro následující rozvojové plochy s rozdílným způsobem využití: 
 
 
Multifunkční využití umožňují plochy  

 
Plochy smíšené obytné - městské centrum        (SMC) 
Plochy smíšené obytné venkovské          (SV) 

 
Pro rozvoj území v oblasti výroby, skladování a dalších podnikatelských aktivit 
jsou vymezeny plochy 
 

Plochy smíšené výrobní             (VS) 
       
Pro rozvoj území v oblasti bydlení jsou vymezeny plochy 

 
Plochy bydlení hromadného            (BH) 
Plochy bydlení individuálního            (BI)   
          

Pro rozvoj v oblasti občanského vybavení jsou vymezeny plochy 
  

Plochy občanského vybavení - veřejné infrastruktury     (OV) 
Plochy občanského vybavení - sportovních a rekreačních zařízení  (OS) 
Plochy občanského vybavení - komerčních zařízení     (OK) 
Plochy občanského vybavení - specifické        (OX)  

 
Pro rozvoj individuální rekreace jsou vymezeny plochy 

 
Plochy zemědělské - zahrady           (ZZ) 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Havířov - Město 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

HM-Z15 
smíšené obytné – městské 

centrum 
SMC 

Soukromá osoba                         
Statutární město Havířov 

0,84 

HM-Z16 
smíšené obytné – městské 

centrum 
SMC 

Statutární město Havířov 
 

0,36 

HM-P3 
smíšené obytné – městské 

centrum 
SMC 

Statutární město Havířov 
 

0,79 

HM-P4 
smíšené obytné – městské 

centrum 
SMC 

Statutární město Havířov 
 

2,72 

 
 

Podmínky pro využití plochy smíšené obytné – městské centrum (SMC) 
 

Využití hlavní: 
- bytové domy s vestavěnou občanskou vybaveností (polyfunkční domy), bytové domy 

samostatné. 
 

Využití přípustné: 
- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel; 
- zeleň na veřejných prostranstvích včetně mobiliáře a dětských hřišť; 
- stavby občanské vybavení městského, obvodového a lokálního významu, tj. stavby 

a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, 
kulturu, veřejnou správu, stavby pro obchod včetně obchodních zařízení typu vícepodlažní 
obchodní dům, stavby a zařízení pro stravování, ubytování a administrativu včetně 
nezbytných skladovacích prostorů; 

- byty majitelů a zaměstnanců občanského vybavení v rámci zařízení; 
- stavby a zařízení pro ochranu obyvatelstva (stavby a zařízení k zajištění obrany 

a bezpečnosti státu); 
- stavby a zařízení pro provozování služeb a podnikatelské aktivity lokálního významu, 

jejichž negativní účinky na životní prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných 
předpisech nad přípustnou míru a lze jejich realizaci s ohledem na architekturu 
a urbanistickou strukturu zástavby lokality připustit; 

- komunikace funkční skupiny C a D; 
- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb; 
- stavby související s nezbytnou dopravní infrastrukturou v městském centru; 
- zařízení a stavby technického vybavení.  
 

Využití podmíněně přípustné: 
- hromadné garáže (monofunkční garážový dům) s ohledem na urbanistickou strukturu 

a charakter zástavby a organizaci veřejných prostranství lokality; 
- sportovní zařízení a maloplošná hřiště s ohledem na urbanistickou strukturu a charakter 

zástavby a organizaci veřejných prostranství lokality; 
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- oplocování pozemků s ohledem na strukturu a organizaci zástavby včetně veřejných 
prostranství konkrétní lokality za účelem zachování prostupnosti území. 

 
Využití nepřípustné: 

- rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci, zahrádkové osady, hřbitovy; 
- nové jednotlivé řadové garáže; 
- komerční zařízení velkoplošná přízemní – typu supermarket, hypermarket; 
- stavby a zařízení pro těžký průmysl a energetiku, lehký průmysl, pro těžbu nerostů, 

samostatné sklady bez návaznosti na hlavní nebo přípustné využití, autobazary, 
autoopravny, pneuservisy, vrakoviště, zemědělské stavby, stavby pro chov hospodářských 
zvířat a další stavby a zřízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují 
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území;  

- čerpací stanice pohonných hmot, odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů; 
- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin); 
- na plochách veřejných prostranství umisťovat stavby a zařízení pro reklamu, která jsou 

konstrukčně spojená se zemí (s výjimkou reklam na kulturní a společenské aktivity); 
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním, přípustným a podmíněně 

přípustným. 
 

Prostorové uspořádání: 
- respektovat stávající urbanistickou strukturu zástavby, zastavitelnost pozemků bude 

posuzována individuálně s ohledem na stávající charakter zástavby. 
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Označení plochy:                HM-Z15  
Parcelní čísla pozemků:          2030, 2169/1, 2173/1, 2173/2, 2173/7, 2173/8, 2176, 2177,  
                                                2178, 2179, 2180, 5055, 5056 
Celková rozloha:           0,84 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
                                                Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                HM-Z16  
Parcelní čísla pozemků:          2173/1 
Celková rozloha:           0,36 ha 
Převažující vlastník:           Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                HM-P3 
Parcelní čísla pozemků:          2194/1, 2194/2, 2194/5, 2196, 2197, 2198, 2199 
Celková rozloha:           0,79 ha 
Převažující vlastník:           Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Plochy HM-Z16 a HM-P3 se nachází v centrální části města (u Komerční banky) na ul. 
Dělnické, plocha HM-Z15 pak na ul. U Stromovky.  Plocha přestavby je v současné době 
využívána jako plocha veřejně přístupného parkoviště. 

 

 

 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Havířov-město 
Plochy smíšené obytné - městské centrum (SMC) 
 

  466 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015     
 

Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Plochy HM-Z16 a HM-P3 jsou dopravně přístupné ze silnice III.třídy na ul. Dělnické, 
plocha HM-Z15 pak ze sběrné místní komunikace ul. U Stromovky.  Plocha přestavby je 
v současné době využívána jako plocha veřejně přístupného parkoviště, územním plánem je 
z části navržena realizace hromadných podzemních garáži. 

 
 
Existence inženýrských sítí: 
Plocha HM-Z15 je dotčena vedením primárního horkovodu, středotlakého plynovodu a 
optického kabelu. Plocha HM-P3 je dotčena vedením zemního vedení VN a optického 
kabelu. Vodovod a kanalizace jsou v těchto plochách územním plánem řešeny. Všechna 
energetická media jsou v dostupných vzdálenostech. 
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Označení plochy:                HM-P4 
Parcelní čísla pozemků:          331/1 
Celková rozloha:           2,72 ha 
Převažující vlastník:          Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Plocha přestavby HM-P4 se nachází v centrální části města, jedná se o stávající prostor 
nám. Republiky a přilehlou rozsáhlou veřejnou zeleň. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Plocha HM-P4 je dopravně přístupná ze silnice I.třídy – z Dlouhé třídy a Národní třídy. 
Část plochy je územním plánem navržena k realizaci hromadných podzemních garáži. 
 

 
Existence inženýrských sítí: 
Plocha HM-P4 je dotčena vedením zemního vedení VN, primárního horkovodu, 
vodovodního přivaděče DN500 a splaškové kanalizace. Ostatní energetická media jsou 
v dostupné vzdálenosti této plochy. 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Havířov - Město 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

HM-Z12 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,44 
HM-Z14 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,44 
HM-Z17 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 1,03 
HM-Z18 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,45 
HM-Z19 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,18 
HM-Z21 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,46 
HM-Z23 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,47 
HM-Z24 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,47 
HM-Z30 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,76 
HM-Z31 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,21 
HM-Z32 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,36 
HM-Z33 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,39 
HM-Z34 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,45 
HM-Z36 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,57 
HM-Z37 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,21 
HM-Z38 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,31 
HM-Z39 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,27 
HM-Z40 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,66 
HM-Z41 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,42 
HM-Z42 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,42 
HM-Z44 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,33 
HM-Z46 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 0,21 

 
Podmínky pro využití plochy smíšené obytné venkovské (SV) 

 
Využití hlavní: 

- rodinné domy izolované, venkovské usedlosti. 
 

Využití přípustné: 
- občanské vybavení lokálního významu - stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, 

sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, stavby a zařízení 
pro obchod (nové stavby s prodejní plochou do 400 m2), stavby pro stravování, ubytování, 
administrativu, stavby a zařízení pro sport, relaxaci a volný čas lokálního významu včetně 
maloplošných hřišť; 

- stavby a zařízení pro provozování služeb a podnikatelské aktivity lokálního významu, 
jejichž negativní účinky na životní prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných 
předpisech nad přípustnou míru, nebudou snižovat pohodu bydlení a lze jejich realizaci 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Havířov-město 
Plochy smíšené obytné venkovské (SV) 
 

  475 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015     
 

s ohledem na architekturu, estetický vzhled a urbanistickou strukturu zástavby lokality 
připustit; 

- byty majitelů a zaměstnanců zařízení v rámci zařízení; 
- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel; 
- zeleň veřejná včetně mobiliáře a dětských hřišť; 
- stávající stavby pro rodinnou rekreaci, změny původních objektů venkovského charakteru 

na rekreační chalupy; 
- stávající bytové domy; 
- na samostatných zahradách stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků, 

skleníky apod.; 
- stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat - negativní účinky na životní prostředí 

nesmí překračovat limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru a které lze 
s ohledem na urbanistickou strukturu zástavby lokality připustit, v případě chovu více kusů 
hospodářských zvířat je nutno stanovit ochranné pásmo, které nesmí zasahovat obytné 
stavby jiných vlastníků a stavby občanského vybavení; 

- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu; 
- hromadné garáže podzemní i nadzemní pro stávající bytové domy, vestavěné do bytových 

domů - s ohledem na architekturu a urbanistickou strukturu okolní zástavby a veřejných 
prostranství lokality a s ohledem na zachování pohody bydlení; 

- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na 
střechách objektů; 

- komunikace funkční skupiny C a D, parkovací plochy a další stavby související s dopravní 
infrastrukturou; 

- účelové komunikace, nezbytné manipulační plochy; 
- nezbytné stavby a úpravy na vodních tocích; 
- oplocení; 
- stavby a zařízení související s využitím hlavním a přípustným. 
 

Využití podmíněně přípustné: 
- nové řadové rodinné domy a případně atriové rodinné domy s ohledem na urbanistickou 

strukturu a charakter zástavby a organizaci veřejných prostranství lokality; 
- nové bytové domy s ohledem na urbanistickou strukturu a charakter zástavby a organizaci 

veřejných prostranství lokality, s výškovou hladinou přizpůsobenou okolní zástavbě; 
- nové stavby v sesuvných územích jsou podmíněny prokázáním, že využitím plochy 

v sesuvném území nebude narušena stabilita horninového prostředí, případně budou přijata 
opatření k zajištění stability horninového prostředí. 

 
Využití nepřípustné: 

- hřbitovy, zahrádkové osady, nové stavby pro obchod s prodejní plochou nad 400 m2; 
- samostatné sklady bez vazby na stavby uvedené ve využití hlavním a přípustném; 
- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů) a energetiku, lehký průmysl, 

samostatné sklady bez návaznosti na hlavní nebo přípustné využití, autobazary, 
autoopravny, pneuservisy, vrakoviště, zemědělské stavby, stavby pro chov hospodářských 
zvířat a další stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují 
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území;  

- odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů; 
- čerpací stanice pohonných hmot; 
- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin); 
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným. 
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Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 
- zastavitelnost pozemků rodinných domů do 40 %; 
- zastavitelnost ostatních pozemků pro stavby uvedené ve využití hlavním a přípustném 

do 70 %; 
- při vymezování stavebních pozemků zachovat v zastavitelných plochách i v zastavěném 

území velikost pozemků obvyklou v dané lokalitě s ohledem na zachování tradičního 
charakteru a struktury zástavby; 

- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby, max. výšková 
hladina bude 2 NP + obytné podkroví. 
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Označení plochy:                HM-Z12  
Parcelní čísla pozemků:          4808/1, 4808/2, 4808/3, 4809/1, 4809/2 
Celková rozloha:           0,44 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                HM-Z18  
Parcelní čísla pozemků:          4770 
Celková rozloha:           0,45 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Mírně svažité plochy se nachází mezi  ul. Mezidolí a Na Důlňáku - v lokalitě, která se nachází 
v blízkosti centra Havířova, ale již má venkovský charakter. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Plocha HM-Z12 je dopravně přístupná přes účelovou komunikaci, která je napojena na 
místní obslužnou komunikaci na ul. Mezidolí. V místě napojení je navržena trasa veřejně 
prospěšné stavby ozn. D10 – přeložka silnice III/4731 v úseku Havířov, křižovatka s ul. 
Na Nábřeží – Horní Bludovice. Plocha HM-Z18 je dopravně přístupná z místní obslužné 
komunikace na ul. Na Důlňáku. 

 

Existence inženýrských sítí: 
Plocha HM-Z12 je dotčena ochranným pásmem vzdušného vedení energetického zařízení 
VN. Plocha HM-Z18 je dotčena vedením středotlakého plynovodu, vodovodního řádu a 
hranicí zvláštní povodně pod vodním dílem Žermanice. Splašková kanalizace je v této 
lokalitě již realizována. 
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Označení plochy:                HM-Z14  
Parcelní čísla pozemků:          4829, 4832 
Celková rozloha:           0,44 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                HM-Z17  
Parcelní čísla pozemků:          4909, 4910, 4921/2, 4921/3, 4921/4, 4921/5, 4921/6, 4921/7, 
                                                4921/8, 4921/11, 4929, 4930 
Celková rozloha:           1,03 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                HM-Z19  
Parcelní čísla pozemků:          4834/2, 4834/3, 4834/6 
Celková rozloha:           0,18 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                HM-Z21  
Parcelní čísla pozemků:          4816/3, 4816/4 
Celková rozloha:           0,46 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                HM-Z23  
Parcelní čísla pozemků:          4836, 4837/1, 4837/5, 4838 
Celková rozloha:           0,47 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                HM-Z24  
Parcelní čísla pozemků:          4756, 4759 
Celková rozloha:           0,47 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                HM-Z46  
Parcelní čísla pozemků:          4879 
Celková rozloha:           0,21 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Vymezené plochy se nachází ve svažitém terénu v lokalitě mezi ul. Mezidolí, Formanská a Na 
Vyhlídce. Lokalita má venkovský charakter zástavby. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Jednotlivé lokality jsou dopravně dostupné ze stávajících místních obslužných komunikací. 
Plochy HM-Z24 a HM-Z21 jsou ze severní strany dotčeny zastavitelnou plochou HM-Z45, 
návrhovou plochou komunikací, ve které je navržena trasa místní obslužné komunikace ve 
vazbě na přeložku komunikace III/4731. 
 

 

 
Existence inženýrských sítí: 
Plocha HM-Z17 je dotčena vedením vodovodního přivaděče DN 800 a jeho ochranného 
pásma. Plocha HM-Z21 je v severovýchodní části dotčena ochranným pásmem vzdušného 
energetického zařízení VN, plocha HM-Z24 dotčena vedením dálkového optického kabelu. 
Energetická media jsou v dostupné vzdálenosti jednotlivých navržených ploch. Splašková 
kanalizace je v této lokalitě již realizována. 
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Označení plochy:                HM-Z30  
Parcelní čísla pozemků:          4556, 4557 
Celková rozloha:           0,76 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                HM-Z31  
Parcelní čísla pozemků:          4568/1, 4568/2 
Celková rozloha:           0,21 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                HM-Z32  
Parcelní čísla pozemků:          4519 
Celková rozloha:           0,36 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                HM-Z33  
Parcelní čísla pozemků:          4571/4, 4571/4 
Celková rozloha:           0,99 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                HM-Z34 
Parcelní čísla pozemků:          4600 
Celková rozloha:           0,45 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                HM-Z36  
Parcelní čísla pozemků:          4595/1, 4595/2, 4595/3, 4595/4, 4595/7, 4595/8  
Celková rozloha:           0,57 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                HM-Z37  
Parcelní čísla pozemků:          4589/2, 4590 
Celková rozloha:           0,21 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
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Označení plochy:                HM-Z38  
Parcelní čísla pozemků:          4594/1, 4594/2 
Celková rozloha:           0,31 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                HM-Z39  
Parcelní čísla pozemků:          4636/1 
Celková rozloha:           0,27 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                HM-Z44  
Parcelní čísla pozemků:          4551  
Celková rozloha:           0,33 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Vymezené plochy se nachází ve svažitém terénu v lokalitě mezi ul. Na Důlňáku, Formanská a 
Na Prostředňáku. Lokalita má venkovský charakter zástavby. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Jednotlivé lokality jsou dopravně dostupné ze stávajících místních obslužných komunikací 
a účelových komunikací. Plocha HM-Z30 je z jihozápadní strany dotčena zastavitelnou 
plochou HM-Z35, návrhovou plochou komunikací, ve které je navržena trasa místní 
obslužné komunikace – prodloužení u. Formanské. 

 

Existence inženýrských sítí: 
Plocha HM-Z33 je dotčena vedením vodovodního přivaděče užitkové vody 2xDN 900 a 
jeho ochranného pásma. Plocha HM-Z32 je dotčena ochranným pásmem vzdušného 
energetického zařízení VN, plochy HM-Z37 a HM-Z38 jsou dotčeny vedením 
středotlakého plynovodu a vodovodního přivaděče DN800 včetně ochranného pásma. 
Energetická media jsou v dostupné vzdálenosti jednotlivých navržených ploch. V celé 
lokalitě je splašková kanalizace projekčně navržena. 
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Označení plochy:                HM-Z40  
Parcelní čísla pozemků:          4646/1, 4646/2, 4646/3, 4646/4, 4646/5  
Celková rozloha:           0,66 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                HM-Z41  
Parcelní čísla pozemků:          4447  
Celková rozloha:           0,42 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
                                                Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Vymezené plochy se nachází v mírně svažitém terénu v lokalitě mezi ul. Na Důlňáku a 
Formanská. Lokalita má venkovský charakter zástavby. Na části vymezené lokality je již 
realizována výstavba. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Obě lokality jsou dopravně dostupné ze stávajících místních obslužných komunikací a 
účelových komunikací.  
 

 
 
Existence inženýrských sítí: 
Plocha HM-Z40 je dotčena vedením vzdušného energetického zařízení VN a středotlakým 
plynovodem. Plocha HM-Z41 je dotčena vedením vodovodu a středotlakého plynovodu. 
V  lokalitě je splašková kanalizace projekčně navržena. 
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Označení plochy:                HM-Z42  
Parcelní čísla pozemků:          4753, 4754 
Celková rozloha:           0,42 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Vymezená plocha se nachází ve svažitém terénu podél komunikace na ul. Formanská, 
v bezprostřední blízkosti lesního porostu. Lokalita je z části dotčena registrovaným sesuvem. 
Lokalita má venkovský charakter zástavby. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Lokalita je dopravně dostupná ze stávající místní obslužné komunikace na ul. Formanská. 

 
 
Existence inženýrských sítí: 
Plocha je přímo dotčena vedením vodovodu. Splašková kanalizace byla v této lokalitě již 
realizována, středotlaký plynovod prochází podél přilehlé komunikace. 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Havířov - Město 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

HM-Z1 smíšené výrobní VS 
Právnická osoba                                           

Statutární město Havířov 
1,64 

HM-Z2 smíšené výrobní VS 
Právnická osoba                                           

Statutární město Havířov 
0,23 

 
 

Podmínky pro využití plochy smíšené výrobní (VS) 
 

Hlavní využití:  
- stavby pro výrobu, výrobní služby a další podnikatelské aktivity, jejichž negativní účinky 

na životní prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou 
míru (hluk, emise apod.), případně tyto vlivy nepřekračují hranice vymezených ploch, tj. 
nevyžadují stanovení ochranného pásma. 

 
Přípustné využití:  

- halový prodej do 10 000 m2 prodejní plochy v lokalitě Pod Plynárnou (PS-P5); 
- halový prodej a sklady do 2000 m2 prodejní plochy v lokalitách Vodní (PS-P4), Východně 

Dělnické (PS-Z27), U Závor (SU-P1, SU-P2), Rondel (HM-Z1); 
- halový prodej a sklady do 1000 m2 prodejní plochy v lokalitě U Trati (PS-Z51);  
- halový prodej do 600 m2 prodejní plochy; 
- sklady do 600 m2 skladovací plochy; 
- sklady do 2000 m2 v lokalitě Pod Plynárnou (PS-P6);  
- sběrné dvory (skladování a třídění sběrných surovin pouze v uzavřených objektech) kromě 

plochy Savela; 
- autobazary kromě plochy Savela a v lokalitě U Závor (SU-P2) pouze v ploše mezi vlečkou 

a ul. U Závor, zde autobazar a případné vrakoviště zastřešit příp. oddělit pohledovou 
stěnou; 

- odstavování nákladních vozidel, hromadné garáže podzemní, nadzemní; 
- administrativní budovy, stravovací a ubytovací zařízení typu motorest, motel; 
- komerční zařízení maloplošná; 
- haly pro technické sporty a zařízení volného času včetně maloplošných hřišť; 
- chov hospodářských zvířat v souladu s platnými hygienickými předpisy. Vypočtené 

ochranné pásmo nesmí zasahovat objekty hygienické ochrany; 
- stavby komunikací funkční skupina C a D, účelové komunikace, parkovací a manipulační 

plochy; 
- stavby garáží, čerpací stanice pohonných hmot; 
- sociální zařízení sloužící zaměstnancům včetně ubytování, stravování, byty pro majitele 

a zaměstnance; 
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury a přípojek na technickou infrastrukturu;  
- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na 

střechách objektů; 
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- stavby komunikací funkční skupiny C a D, manipulační plochy, stavby účelových 
komunikací; 

- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb; 
- ochranná a veřejná zeleň, oplocení.  
 

Nepřípustné využití: 
- autobazar a sběrný dvůr v ploše Savela; 
- stavby pro bydlení kromě bytů pro majitele a zaměstnance, stavby pro rodinnou rekreaci, 

stavby zahrádkářských chat, stavby pro školství, zdravotnictví a sociální péči, stavby 
kulturní a církevní; 

- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů) a energetiku, lehký průmysl, 
vrakoviště a další stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením 
narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího 
území; 

- stavby garáží, autobazary, čerpací stanice pohonných hmot, jejichž negativní účinky na 
životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru 
(hluk, emise apod.); 

- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným. 
 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 
- zastavitelnost pozemků - do 80 %; 
- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby a krajinný ráz. 
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Označení plochy:                HM-Z1  
Parcelní čísla pozemků:          3828/1, 3828/2, 3828/5, 3867, 3868, 3871 
Celková rozloha:           1,64 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba                                            
                                                Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                HM-Z2  
Parcelní čísla pozemků:          4004, 4011, 4012, 4013, 4014, 4016, 4033 
Celková rozloha:           1,95 ha 
Převažující vlastník:           Česká republika                                   
                                                Právnická osoba                           
                                                Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Plochy se nachází mezi komunikace I/11 směrem na Ostravu a železniční tratí, na straně 
směřující k Šumbarku. Obě plochy jsou z jižní strany dotčeny veřejně prospěšnou stavbou 
dopravní – přestavba silnice I/11 v úseku Havířov, rondel na čtyřpruhovou směrově 
rozdělenou kategorii včetně mimoúrovňového křížení okružní křižovatky. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
 

 

 

 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Havířov-město 
Plochy smíšené výrobní (VS) 
 

  509 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015     
 

 

Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Plocha HM-Z1 je přístupná z místní obslužné komunikace na ul. Staniční. Plocha HM-Z2 je 
přístupná z místní obslužné komunikace na ul. Železničářů. Obě plochy jsou z jižní strany 
dotčeny veřejně prospěšnou stavbou dopravní– přestavba silnice I/11 v úseku Havířov, 
rondel na čtyřpruhovou směrově rozdělenou kategorii včetně mimoúrovňového křížení 
okružní křižovatky. 

 
 
Existence inženýrských sítí: 
Plocha HM-Z1 je dotčena vedením vodovodního přivaděče DN 600, vzdušným vedením 
VN a distribuční trafostanicí. Lokalita je dotčena navrženou stavbou přeložky vodovodního 
řádu DN 500. Plocha HM-Z2 je dotčena vedením kanalizačního řádu. Všechna energetická 
media jsou v dostupných vzdálenostech obou ploch. 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Havířov - Město 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

HM-Z7 bydlení hromadného BH 
Právnická osoba                                           

Statutární město Havířov 
0,92 

HM-Z10 bydlení hromadného BH 
Česká republika                                  
Právnická osoba                          

Statutární město Havířov 
1,95 

HM-Z20 bydlení hromadného BH Statutární město Havířov 0,58 
HM-P1 bydlení hromadného BH Soukromá osoba 0,53 

 
 

Podmínky pro využití území plochy bydlení hromadného (BH) 
 
 

Využití hlavní: 
- bytové domy samostatné, bytové domy s vestavěnou občanskou vybaveností (polyfunkční 

domy); 
- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel, zeleň včetně mobiliáře a dětských 

hřišť; 
- komunikace funkční skupiny C a D, parkovací plochy a další stavby související s dopravní 

infrastrukturou. 
 

Využití přípustné: 
- rodinné domy stávající; 
- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel, zeleň včetně mobiliáře a dětských 

hřišť; 
- stavby veřejné infrastruktury - občanské vybavení lokálního významu tj. stavby a zařízení 

pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, 
veřejnou správu, ochranu obyvatelstva (stavby a zařízení k zajištění obrany a bezpečnosti 
státu);  

- stavby a zařízení pro obchod (nové stavby s prodejní plochou do 400 m2); 
- stavby a zařízení pro stravování, ubytování a administrativu včetně nezbytných 

skladovacích prostorů; 
- stavby a zařízení pro sport, relaxaci a volný čas lokálního významu; 
- byty majitelů a zaměstnanců občanského vybavení v rámci zařízení; 
- stavby a zařízení pro provozování služeb a podnikatelské aktivity lokálního významu, 

jejichž negativní účinky na životní prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných 
předpisech nad přípustnou míru a lze jejich realizaci s ohledem na architekturu 
a urbanistickou strukturu zástavby lokality připustit; 

- zařízení a stavby technického vybavení;  
- komunikace funkční skupiny C a D, parkovací plochy a další stavby související s dopravní 

infrastrukturou; 
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- hromadné garáže podzemní i nadzemní, garáže vestavěné do bytových domů s ohledem na 
architekturu a urbanistickou strukturu zástavby a veřejných prostranství lokality 
a s ohledem na zachování pohody bydlení; 

- nezbytné manipulační plochy; 
- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na 

střechách objektů. 
 

Využití podmíněně přípustné: 
- oplocování pozemků školských zařízení včetně školních hřišť, staveb a zařízení pro sport, 

pozemků nezbytných zařízení technické infrastruktury a stávajících rodinných domů 
s ohledem na zachování prostupnosti území; 

- čerpací stanice pohonných hmot s ohledem na architekturu, urbanistickou strukturu, 
charakter zástavby a organizaci veřejných prostranství lokality; 

- stávající řadové garáže a jejich dostavba s ohledem na architekturu, urbanistickou 
strukturu, charakter zástavby a organizaci veřejných prostranství lokality. 

 
Využití nepřípustné: 

- nové stavby rodinných domů, stavby pro rodinnou rekreaci, zahrádkové osady; 
- hřbitovy; 
- chov hospodářských zvířat (kromě chovu malých hospodářských zvířat včetně drůbeže pro 

vlastní potřebu u stávajících rodinných domů); 
- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů) a energetiku, lehký průmysl, 

samostatné sklady bez návaznosti na hlavní nebo přípustné využití, autobazary, 
autoopravny, pneuservisy, vrakoviště, zemědělské stavby, stavby pro chov hospodářských 
zvířat a další stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují 
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území;  

- odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů; 
- komerční zařízení velkoplošná přízemního typu supermarket, hypermarket a další obchody 

s prodejní plochou nad 400 m2; 
- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin); 
- mobilní stavby; 
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním, přípustným a podmíněně 

přípustným. 
 

Prostorové uspořádání: 
- zastavitelnost pozemků stávajících rodinných domů do 40 %; 
- zastavitelnost ostatních pozemků pro stavby uvedené ve využití hlavním a přípustném 

do 70 %; 
- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby; 
- při dostavbách proluk v uliční zástavbě dodržovat stávající strukturu a charakter zástavby. 
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Označení plochy:                HM-Z7  
Parcelní čísla pozemků:          1539/1, 1539/2, 1541, 1546 
Celková rozloha:           0,92 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba                                            
                                                Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                HM-Z10  
Parcelní čísla pozemků:          4004, 4011, 4012, 4013, 4014, 4016, 4033 
Celková rozloha:           1,95 ha 
Převažující vlastník:           Česká republika                                   
                                                Právnická osoba                           
                                                Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Mírně svažité plochy se nachází v centrální části města, jsou součástí plochy ochranného 
pásma obytného souboru SORELY. Na obou lokalitách je v současné době vzrostlá zeleň. 

 

 
 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Havířov-město 
Plochy bydlení hromadného (BH) 
 

  514 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015     
 

Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Plocha HM-Z7 je přístupná z místní sběrné komunikace ul. U Stromovky. Rozsáhlá plocha 
HM-Z10 je dopravně přístupná z místní obslužné komunikace Na Nábřeží a dále 
K Zámečku. V rámci této plochy je nutné řešit dopravní napojení k jednotlivým 
pozemkovým dílům. 

 
Existence inženýrských sítí: 
Plocha HM-Z7 je dotčena vedením vodovodního řádu a záměrem na realizaci distribuční 
trafostanice. Do severovýchodní části lokality zasahuje hranice zvláštní povodně pod 
vodním dílem Žermanice. Plocha HM-Z10 je přímo dotčena vedením vodovodu a 
splaškové kanalizace, která je v rámci této plochy navržena na přeložení. Všechna 
energetická media jsou v dostupných vzdálenostech obou ploch. 
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Označení plochy:                HM-P1 
Parcelní čísla pozemků:          4034, 4035, 4036, 4038 
Celková rozloha:           0,53 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Plocha přestavby se nachází v centrální části města, je součástí plochy ochranného pásma 
obytného souboru SORELY. Lokalita je v současné době využívána pro podnikatelské 
aktivity a je součástí veřejného prostranství. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Plocha je dopravně přístupná z místní obslužné komunikace Na Nábřeží.  

 
 
Existence inženýrských sítí: 
Plocha je přímo dotčena vedením splaškové kanalizace a primárního horkovodu. Na ploše 
je umístěna rovněž předávací stanice tepla. Všechna energetická media jsou v dostupné 
vzdálenosti. 
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Označení plochy:                HM-Z20  
Parcelní čísla pozemků:          1174/1, 1175, 1176 
Celková rozloha:           0,58 ha 
Převažující vlastník:           Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Plocha se nachází v centrální části města, v bezprostřední blízkosti atletického stadiónu 
Slavia na ul. Mánesova. V současné době je lokalita využívána jako veřejné prostranství 
pro volné venčení psů.  
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Plocha je dopravně přístupná z místní sběrné komunikace Mánesova. Lokalita je navržena 
pro výstavbu hromadných garáží.  
 

 
Existence inženýrských sítí: 
Plocha je přímo dotčena vedením splaškové kanalizace a vodovodního řádu DN 300. Přes 
plochu je vedena trasa radioreléového spoje. Všechna energetická media jsou v dostupné 
vzdálenosti. 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Havířov - Město 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

HM-Z29 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,51 
 
 

Podmínky pro využití území plochy bydlení individuálního (BI) 
 

Využití hlavní: 
- rodinné domy. 
 

Přípustné využití:  
- stavby občanského vybavení lokálního významu s vazbou na trvalé bydlení - stavby 

a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, 
ochranu obyvatelstva, stavby a zařízení pro obchod (nové stavby s prodejní plochou 
do  400 m2); 

- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel, zeleň včetně mobiliáře a dětských 
hřišť; 

- nízkopodlažní bytové domy (nové bytové domy s vestavěnými garážemi); 
- nové stavby a zařízení pro stravování, ubytování a administrativu včetně nezbytných 

skladovacích prostorů, které budou realizovány jako součást u nově stavěných rodinných 
nebo bytových domů - tato funkce bude doplňkovou k funkci bydlení, tj. nebude 
překračovat 30 % z celkové užitné plochy objektu bydlení (tzn. funkce bydlení musí být 
převažující); 

- stavby a zařízení pro sport, relaxaci a volný čas lokálního významu; 
- byty majitelů a zaměstnanců zařízení v rámci zařízení; 
- na samostatných zahradách stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků, 

skleníky apod.; 
- stavby a zařízení pro provozování služeb a podnikatelské aktivity lokálního významu, 

jejichž negativní účinky na životní prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných 
předpisech nad přípustnou míru a lze jejich realizaci s ohledem na architekturu 
a urbanistickou strukturu zástavby lokality připustit, u nově stavěných objektů, které budou 
realizovány jako součást rodinného nebo bytového domu, bude tato funkce doplňkovou k 
funkci bydlení, tj. nebude překračovat 50 % z celkové užitné plochy objektu bydlení; 

- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na 
střechách objektů; 

- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technické vybavení; 
- komunikace funkční skupiny C a D, účelové komunikace, manipulační plochy, parkovací 

plochy a další nezbytné stavby související s dopravní infrastrukturou. 
 

Využití podmíněně přípustné: 
- hromadné garáže s ohledem na architekturu, urbanistickou strukturu, charakter zástavby 

a organizaci veřejných prostranství lokality; 
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- nové stavby v sesuvných územích jsou podmíněny prokázáním, že využitím plochy 
v sesuvném území nebude narušena stabilita horninového prostředí, případně budou přijata 
opatření k zajištění stability horninového prostředí. 

 
Využití nepřípustné: 

- nové stavby pro rodinnou rekreaci; 
- zahrádkářské chaty, zahrádkové osady;  
- hřbitovy; 
- velkoplošná obchodní zařízení vícepodlažní typu obchodní dům; 
- nová komerční zařízení velkoplošná přízemního typu diskontní prodejna, supermarket, 

hypermarket, obchodní centrum s prodejní plochou nad 400 m2; 
- stavby a zařízení pro výrobu zemědělskou, výrobu průmyslovou; 
- stavby pro chov hospodářských zvířat (kromě chovu malých hospodářských zvířat včetně 

drůbeže pro vlastní potřebu u rodinných domů); 
- velkosklady; 
- čerpací stanice pohonných hmot;  
- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin); 
- mobilní stavby a objekty stánkového prodeje; 
- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů) a energetiku, lehký průmysl, 

samostatné sklady bez návaznosti na hlavní nebo přípustné využití, autobazary, 
autoopravny, pneuservisy, vrakoviště, zemědělské stavby a další stavby a zařízení, které 
svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém 
okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území;  

- v zastavitelných plochách stavby garáží a stavby, které lze umístit na pozemcích rodinných 
domů, nepovolovat jako stavby první bez prokázání možnosti umístění stavby rodinného 
domu; 

- plochy pro odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů; 
- občanské vybavení celoměstského významu z oblasti školství, kulturních a sportovních 

zařízení sociálních služeb, bezpečnosti státu apod.;  
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným. 
 

Prostorové uspořádání: 
- zastavitelnost pozemků rodinných domů do 50 %; 
- zastavitelnost ostatních pozemků pro stavby uvedené ve využití přípustném do 70 %; 
- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby; 
- maximální výšková hladina zástavby bude 3 NP. 
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Označení plochy:                HM-Z29  
Parcelní čísla pozemků:          4168, 4169, 4177 
Celková rozloha:           0,51 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Mírně svažitá plocha se nachází za souvislou zástavbou na ul. Selské. Ze západní strany 
plocha sousedí s regionálním biocentrem a přírodní památkou Meandry Lučiny. Lokalita 
není veřejně přístupná. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Plocha je přístupná z místní obslužné komunikace ul. Selská a dále po účelové komunikaci, 
která není veřejně přístupná. Při realizaci zástavby v této lokalitě je nutné řešit dopravní 
napojení jednotlivých pozemkových dílů. 
 

 
 
Existence inženýrských sítí: 
Plocha je dotčena hranicí zvláštní povodně pod vodním dílem Žermanice. Kanalizace v této 
lokalitě byla již realizována, napojení na vodovod a plyn je v dostupné vzdálenosti možný. 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Havířov - Město 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

HM-Z22 
občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV 
Moravskoslezský kraj                                 

Právnická osoba 
2,69 

HM-Z25 
občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV Soukromá osoba 0,12 

HM-Z27 
občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV 
 

Soukromá osoba 
0,17 

HM-P5 
občanského vybavení – 
veřejné infrastruktury 

OV 
Česká republika         
Právnická osoba       

Statutární město Havířov 
1,84 

 
 

Podmínky pro využití plochy občanského vybavení – 
veřejné infrastruktury (OV) 

 
Využití hlavní: 

- občanské vybavení veřejné infrastruktury:  
o stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu a stavby pro ubytování související se 

stavbami pro vzdělávání a výchovu; 
o stavby a zařízení pro sociální služby, péči o rodinu;  
o stavby a zařízení pro zdravotní služby;  
o stavby a zařízení pro kulturu;  
o stavby a zařízení pro veřejnou správu;  
o stavby a zařízení pro ochranu obyvatelstva; 

- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel, zeleň včetně mobiliáře a dětských 
hřišť. 

 
Využití přípustné: 

- byty majitelů a zaměstnanců zařízení; 
- stavby a zařízení pro obchod (nové stavby s prodejní plochou do 800 m2) pouze mimo 

plochy pro vzdělávání a výchovu; 
- stavby pro stravování, ubytování, administrativu; 
- hřiště a sportovní zařízení; 
- stavby a zařízení související s využitím hlavním a přípustným; 
- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu; 
- nezbytné manipulační plochy; 
- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na 

střechách objektů; 
- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb; 
- komunikace funkční skupiny C a D, parkovací plochy a další stavby související s dopravní 

infrastrukturou; 
- oplocení. 
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Využití nepřípustné: 

- stavby pro bydlení - rodinné domy, bytové domy; 
- stavby pro rodinnou rekreaci včetně zahrádkářských chat; 
- hřbitovy; 
- zahrádkové osady; 
- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů) a energetiku, lehký průmysl, 

samostatné sklady bez návaznosti na hlavní nebo přípustné využití, autobazary, 
autoopravny, pneuservisy, vrakoviště, zemědělské stavby, stavby pro chov hospodářských 
zvířat a další stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují 
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území;  

- samostatné sklady bez vazby na stavby uvedené ve využití hlavním a přípustném; 
- čerpací stanice pohonných hmot; 
- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin); 
- plochy pro odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů; 
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným. 
 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 
- zastavitelnost pozemků do 70 %; 
- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby. 
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Označení plochy:                HM-Z22  
Parcelní čísla pozemků:          2230/1, 2230/8 
Celková rozloha:           2,69 ha 
Převažující vlastník:           Moravskoslezský kraj                                  
                                                Právnická osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                HM-P5 
Parcelní čísla pozemků:          2206, 2207, 2208, 2209, 2210/1, 2210/2, 2211, 2212, 2214 
Celková rozloha:           1,84 ha 
Převažující vlastník:           Česká republika          
                                                Právnická osoba        
                                                Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Plocha přestavby HM-P5 se nachází u atletického stadiónu Slavia, rozsáhlá plocha HM-
Z22 se nachází v bezprostřední blízkosti Nemocnice s poliklinikou Havířov. Obě plochy 
jsou přístupné z ul. Astronautů. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Obě plochy jsou přístupné z místní obslužné komunikace z ul. Astronautů. 
 

 
 
Existence inženýrských sítí: 
Plochy jsou dotčeny stávajícím vedením primérního horkovodu a nízkotlakého plynovodu. 
Všechna energetická média se nachází v bezprostřední blízkosti.  
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Označení plochy:                HM-Z25  
Parcelní čísla pozemků:          4079/2 
Celková rozloha:           0,12 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                HM-Z27  
Parcelní čísla pozemků:          4083, 4085/12 
Celková rozloha:           0,17 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba  
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
 Plochy mírně svažitého charakteru se nachází mezi ulicemi Na Nábřeží a Selskou, 
v současné době jsou tyto plochy součástí veřejného prostranství. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Obě plochy jsou dopravně přístupné z místních obslužných komunikací Na Nábřeží a 
Selské. 
 

 
 
Existence inženýrských sítí: 
Plochy jsou dotčeny stávajícím vedením nízkotlakého plynovodu. Všechna energetická 
média se nachází v dostupné vzdálenosti.  
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Havířov - Město 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

HM-Z9 
občanského vybavení - 

sportovních a rekreačních 
zařízení 

OS 
Česká republika                                        

Statutární město Havířov 
3,17 

HM-P6 
občanského vybavení – 

sportovních a rekreačních 
zařízení 

OS 
 

Soukromá osoba                         
Statutární město Havířov 

0,63 

 
 
 

Podmínky pro využití plochy občanského vybavení – 
sportovních a rekreačních zařízení (OS) 

 
Využití hlavní: 

- plochy pro sport a rekreaci; 
- otevřená i krytá zařízení pro sport a rekreaci, šatny, klubovny, sociální zařízení pro 

sportovce i návštěvníky. 
 

Využití přípustné: 
- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel; 
- zeleň včetně mobiliáře a dětských hřišť; 
- stavby a zařízení pro jezdecké sporty (zvyšování počtu jezdeckých koní a případně dalších 

hospodářských zvířat je v rámci těchto ploch přípustné pouze s ohledem na stávající 
a navržený způsob využití okolních ploch, to znamená, že stanovené ochranné pásmo 
nesmí omezovat využití zastavitelných ploch s funkcí obytnou a funkcí občanského 
vybavení); 

- stravovací zařízení včetně stánků s občerstvením; 
- ubytovací zařízení je-li jeho realizace možná s ohledem na urbanistickou strukturu 

zástavby lokality; 
- služby s vazbou na využití hlavní včetně služeb maloobchodních;  
- byty majitelů a zaměstnanců jako součást staveb pro provoz sportovišť; 
- nezbytné stavby a zařízení pro provoz a údržbu sportovních areálů včetně dílen, skladů, 

garáží; 
- stavby komunikací typu D, manipulační plochy; 
- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb; 
- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na 

střechách objektů; 
- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu; 
- oplocení. 
 

Využití nepřípustné: 
- stavby a činnosti, které nesouvisí s využíváním zařízení pro sport a rekreaci. 
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Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 

- zastavitelnost pozemků není stanovena; 
- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby a s ohledem 

na ochranu krajinného rázu. 
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Označení plochy:                HM-Z9  
Parcelní čísla pozemků:          3977, 3987, 4015, 4016, 4021/2 
Celková rozloha:           3,17 ha 
Převažující vlastník:           Statutární město Havířov 
                                                Česká republika 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Svažitá plocha se vzrostlou zelení se nachází mezi letním koupalištěm a letním kinem. 
Lokalita je v současné době projekčně připravována na projekt „Areál volného času“. 
V západní části tato plocha sousedí s navrženým veřejně prospěšným opatřením – 
regionálním biokoridorem. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Plocha se nachází v bezprostřední blízkosti letního koupaliště, dopravně je přístupná 
z místních obslužných komunikací K Zámečku , U Koupaliště a U Letního kina.  
 

 
 
Existence inženýrských sítí: 
Plocha je dotčena stávajícím vedením primérního horkovodu. Podél plochy je realizována 
protipovodňová hráz.  Plocha je přímo dotčena hranicí zvláštní povodně pod vodním dílem 
Žermanice. Ostatní energetická média se nachází v dostupné vzdálenosti. 
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Označení plochy:                HM-P6 
Parcelní čísla pozemků:          2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2298 
Celková rozloha:           0,63 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba                         
                                                Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Rovinatá plocha se nachází u atletického stadiónu Slavia, dopravně je přístupná z ul. 
Mánesova a ul. Astronautů.  
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Plocha je přístupná z místní obslužné komunikace na ul. Astronautů a dále z místní 
komunikace sběrné na ul. Mánesova. 
 

 
 
Existence inženýrských sítí: 
Plocha je dotčena stávajícím vedením primérního horkovodu, nízkotlakého plynovodu a 
optického kabelu. Všechna energetická média se nachází v dostupné vzdálenosti. 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Havířov - Město 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

HM-Z3 
občanského vybavení - 
komerčních zařízení 

OK Statutární město Havířov 0,63 

HM-Z4 
občanského vybavení - 
komerčních zařízení 

OK 
 

Statutární město Havířov 
0,61 

 
 
Upozornění:  
pro plochu HM-Z4 – je stanovena podmínka realizace – využití plochy se připouští 
po realizaci přeložky silnice I/11 
 
 
 

Podmínky pro využití plochy občanského vybavení – 
komerčních zařízení (OK) 

 
Využití hlavní: 

- komerční zařízení vícepodlažního typu (obchodní domy) včetně skladů; 
- komerční zařízení velkoplošná přízemního typu (diskontní prodejny, supermarkety, 

hypermarkety, obchodní centra) včetně skladů. 
 

Využití přípustné: 
- stavby pro obchod, stravování, služby; 
- stavby pro administrativu; 
- doplňkové zařízení pro krátkodobé využití pro volný čas; 
- nezbytné manipulační plochy; 
- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na 

střechách objektů; 
- čerpací stanice pohonných hmot v případě, že je lze umístit s ohledem na urbanistickou 

strukturu zástavby, veřejných prostranství lokality a dopravní obsluhu; 
- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb; 
- stavby komunikací typu C a D a další stavby související s dopravní infrastrukturou; 
- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu; 
- veřejná prostranství včetně zeleně na veřejných prostranstvích. 
 

Využití podmíněně přípustné: 
- využití plochy označené HM-Z4 v k. ú. Havířov-město se připouští po realizaci přeložky 

silnice I/11; 
- nové stavby v sesuvných územích jsou podmíněny prokázáním, že využitím plochy 

v sesuvném území nebude narušena stabilita horninového prostředí, případně budou přijata 
opatření k zajištění stability horninového prostředí. 
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Využití nepřípustné: 
- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin); 
- mobilní stavby a objekty stánkového prodeje; 
- stavby a činnosti, které nesouvisí s využíváním staveb a zařízení uvedených ve využití 

hlavním a přípustném. 
 
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 

- zastavitelnost pozemků 90 %; 
- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby. 
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Označení plochy:                HM-Z3  
Parcelní čísla pozemků:          3722, 3726/1, 3726/2 
Celková rozloha:           0,63 ha 
Převažující vlastník:           Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                HM-Z4  
Parcelní čísla pozemků:          3703/1 
Celková rozloha:           0,61 ha 
Převažující vlastník:           Statutární město Havířov 
Poznámka:                              Využití plochy se připouští po realizaci přeložky silnice I/11 
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Vymezení lokality v rámci města 
Obě rovinaté plochy jsou v současné době součástí veřejného prostranství v bezprostřední 
blízkosti významného dopravního uzlu Českých drah a obchodního centra Tesco. Podél 
vymezených ploch prochází komunikace I/11 a komunikace II. třídy č. 475. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Plocha HM-Z3 se nachází v bezprostřední blízkosti dopravního uzlu Českých drah na ul. 
Železničářů. Plocha HM-Z4 navazuje na plochy obchodního centra Tesco. Podél 
vymezených ploch prochází komunikace I/11 a komunikace II. třídy č. 475, v této trase je 
navržena veřejně prospěšná stavba – přestavba silnice I/11 v úseku Havířov rondel na 
čtyřpruhovou směrově rozdělenou kategorii, včetně mimoúrovňového křížení okružní 
křižovatky u vlakového nádraží. 

 
 

Existence inženýrských sítí: 
Plocha HM-Z3 je dotčena stávajícím vedením dálkového optického kabelu, trasou 
radioreléového spoje a záměrem na výstavbu trafostanice. Přes plochu HM-Z4 prochází 
středotlaký plynovod, primérní horkovod a trasa zatrubnění stávajícího vodního toku.  
Všechna energetická média se nachází v dostupné vzdálenosti. 

 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Havířov-město 
Plochy občanského vybavení – specifické (OX) 
 

  565 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015     
 

 

Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Havířov - Město 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

HM-Z6 
občanského vybavení - 

specifické 
OX 

Soukromá osoba                         
Statutární město Havířov 

1,04 

 
 

Podmínky pro využití plochy občanského vybavení – 
specifické (OX) 

 
Využití hlavní: 
Plocha pro cirkusy Stromovka  

- zpevněné a manipulační plochy pro sezónní provozy cirkusů, kolotočů a podobných 
atrakcí; 

- sportovní zařízení pro sport a volný čas včetně souvisejících zařízení (klubovny, šatny, 
stravování). 

 
Areál zábavního přírodního parku v Dolní Datyni 

- stavby a zařízení pro ukázky oblastně chovaných zvířat; 
- plochy přírodního prostředí s ukázkou místní flóry; 
- naučné stezky; 
- relaxační, zábavní a sportovní zařízení pro různé věkové kategorie; 
- stravovací a sociální zařízení, ubytovací zařízení; 
- nezbytné stavby a zařízení související s provozem areálu parku; 
- byt majitele, správce. 
 

Využití přípustné: 
- nezbytné manipulační plochy, stavby komunikací typu C a D; 
- nezbytná technická vybavenost; 
- parkové úpravy zeleně, zeleň ochranná, izolační; 
- parkovací plochy na terénu. 
 

Využití nepřípustné: 
- stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející se stavbami a využíváním pozemků 

uvedených ve využití hlavním a přípustném. 
 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny. 
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Označení plochy:                HM-Z6  
Parcelní čísla pozemků:          1546, 1548 
Celková rozloha:           1,04 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba                          
                                                Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Mírně svažitá plocha je v současné době součástí veřejného prostranství, které navazuje na 
park Stromovka. Na ploše se vyskytuje vzrostlá zeleň. Lokalita je dopravně přístupná z ul. 
Karvinská. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Lokalita je dopravně obslužná přes místní obslužnou komunikaci Karvinská. 

 

 
Existence inženýrských sítí: 
Území je dotčeno stávajícím vedením splaškové kanalizace a trasou radioreléového spoje. 
Plocha je přímo dotčena hranicí zvláštní povodně pod vodním dílem Žermanice. 
Všechna energetická média se nachází v dostupné vzdálenosti. 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Havířov - Město 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

HM-Z43 zemědělské - zahrady ZZ Soukromá osoba 0,1 
 
 

Podmínky pro využití plochy zemědělské – zahrady (ZZ) 
 

Využití hlavní: 
- zahrady se stavbami pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků - zastavěná plocha do 

35 m2; 
- studny, skleníky, pergoly, pařeniště; 
- oplocení. 
 

Využití přípustné: 
- stávající stavby pro rodinnou rekreaci – chaty, rekreační domky, zahrádkářské chaty; 
- výstavba rodinných domů izolovaných v případě zabezpečení celoročního dopravního 

přístupu a zdroje pitné vody; 
- odstavné plochy pro automobily uživatelů zahrady; 
- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu. 
 

Využití podmíněně přípustné: 
- nové stavby v sesuvných územích jsou podmíněny prokázáním, že využitím plochy 

v sesuvném území nebude narušena stabilita horninového prostředí, případně budou přijata 
opatření k zajištění stability horninového prostředí. 

 
Využití nepřípustné: 

- stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející se stavbami a využíváním pozemků 
uvedeném ve využití hlavním a přípustném. 

 
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 

- zastavitelnost pozemků zahrad do 30 %; 
- maximální výšková hladina nové zástavby 2 NP. 
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Označení plochy:                HM-Z43  
Parcelní čísla pozemků:          4477 
Celková rozloha:           0,1 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba         
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Svažitá plocha se nachází mezi stávající zástavbou rodinných domů, je dopravně přístupná 
z ul. Na Důlňáku. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 

 

 

 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Havířov-město 
Plochy zemědělské - zahrady (ZZ) 
 

  576 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015     
 

Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Lokalita je dopravně obslužná přes místní obslužnou komunikaci Na Důlňáku. 

 

 

 
Existence inženýrských sítí: 
Území je dotčeno stávajícím vedením středotlakého plynovodu, vodovodu. V lokalitě je 
navržena splašková kanalizace. 
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k.ú. Prostřední Suchá 
 
 
Plochy pro bytovou výstavbu jsou vymezeny především v návaznosti na stávající zástavbu 
rodinnými domy v jihovýchodní části katastrálního území, severně od Bludovického lesa a v 
menších prolukách v návaznosti na stávající zástavbu situovanou severně od železniční trati. 
Kromě ploch pro individuální výstavbu jsou v okolí okružní křižovatky ulic Dělnické a 
Orlovské vymezeny plochy pro rozvoj podnikatelských aktivit a výroby bez negativních vlivů 
na okolí. Další plochy pro podnikatelské aktivity jsou vymezeny mezi areálem plynárny a 
železniční tratí a po obou stranách železnice u hranice s k.ú. Horní Suchá. 
 
Ve vazbě na stávající zařízení občanské vybavenosti jsou vymezeny plochy pro rozvoj 
občanské vybavenosti. 
 
V jihozápadní části katastrálního území je bývalý areál skleníků OKD, který je územním 
plánem včetně okolních pozemků navržen pro vybudování multifunkčního kulturně 
společenského centra celoměstského významu. 
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Typy rozvojových ploch v k.ú. Prostřední - Suchá 
 
 
V katastrálním území Prostřední Suchá jsou územním plánem vymezeny zastavitelné plochy 
(Z) a plochy přestavby (P) pro následující rozvojové plochy s rozdílným způsobem využití: 
 
 
Multifunkční využití umožňují plochy  

 
Plochy smíšené obytné městské           (SM) 
Plochy smíšené obytné venkovské          (SV) 

 
Pro rozvoj území v oblasti výroby, skladování a dalších podnikatelských aktivit 
jsou vymezeny plochy 
 

Plochy výroby a skladování - těžkého průmyslu       (VT) 
Plochy smíšené výrobní             (VS) 

       
Pro rozvoj území v oblasti bydlení jsou vymezeny plochy 

 
Plochy bydlení hromadného            (BH) 
Plochy bydlení individuálního            (BI)   
          

Pro rozvoj v oblasti občanského vybavení jsou vymezeny plochy 
  

Plochy občanského vybavení - veřejné infrastruktury     (OV) 
Plochy občanského vybavení - komerčních zařízení     (OK) 

 
Pro rozvoj individuální rekreace jsou vymezeny plochy 

 
Plochy zemědělské - zahrady           (ZZ) 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Prostřední - Suchá 
 

 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

PS-Z11 smíšené obytné městské SM 
Právnická osoba                       
Soukromá osoba                                           

Statutární město Havířov 
13,73 

PS-Z19 smíšené obytné městské SM Právnická osoba 2,42 

PS-Z29 smíšené obytné městské SM 
Právnická osoba                  
Soukromá osoba 

2,76 

PS-Z40 smíšené obytné městské SM 
Právnická osoba                       
Soukromá osoba                                           

Statutární město Havířov 
5,85 

 
 
 
Upozornění:  
pro plochu PS-Z11 – je stanovena podmínka realizace – územní studie pro část zastavitelné 
plochy vymezené mimo hranici zastavěného území do 1.1.2017 
 
 
 

Podmínky pro využití plochy smíšené obytné městské (SM) 
 

Využití hlavní: 
- bytové domy samostatné, bytové domy s vestavěnou občanskou vybaveností (polyfunkční 

domy); 
- rodinné domy. 
 

Využití přípustné: 
- stavby občanské vybavení městského, obvodového a lokálního významu, tj. stavby 

a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, 
kulturu, veřejnou správu, sportovní zařízení, dětská a maloplošná hřiště, stavby a zařízení 
pro stravování, ubytování a administrativu včetně nezbytných skladovacích prostorů, 
stavby pro obchod včetně nezbytných skladovacích prostorů; 

- stavby a zařízení pro provozování služeb a podnikatelské aktivity lokálního významu, 
jejichž negativní účinky na životní prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných 
předpisech nad přípustnou míru a lze jejich realizaci s ohledem na architekturu, 
urbanistickou strukturu a charakter zástavby lokality připustit; 

- stavby a zařízení pro ochranu obyvatelstva (stavby a zařízení k zajištění obrany 
a bezpečnosti státu); 

- veřejná prostranství; 
- zeleň na veřejných prostranstvích včetně mobiliáře a dětských hřišť; 
- byty majitelů a zaměstnanců občanského vybavení v rámci zařízení; 
- zařízení a stavby technického vybavení;  
- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb; 
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- hromadné garáže, řadové garáže k bytovým domům a jednotlivé garáže k rodinným 
domům s ohledem na architekturu, urbanistickou strukturu a charakter zástavby; 

- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií na střechách objektů 
s ohledem na architekturu, urbanistickou strukturu a charakter zástavby; 

- nezbytné stavby a úpravy na vodních tocích. 
 

Využití podmíněně přípustné: 
- čerpací stanice pohonných hmot s ohledem na architekturu, urbanistickou strukturu 

a charakter zástavby a organizaci veřejných prostranství lokality; 
- oplocování pozemků s ohledem na strukturu a organizaci zástavby včetně veřejných 

prostranství konkrétní lokality za účelem zachování prostupnosti území. 
 

Využití nepřípustné: 
- stavby pro rodinnou rekreaci, zahrádkové osady, hřbitovy; 
- komerční zařízení velkoplošná přízemní – typu supermarket, hypermarket; 
- nové řadové garáže bez vazby na bytové domy a jednotlivé garáže bez vazby na rodinné 

domy; 
- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů) a energetiku, lehký průmysl, 

samostatné sklady bez návaznosti na hlavní nebo přípustné využití, autobazary, 
autoopravny, pneuservisy, vrakoviště, zemědělské stavby, stavby pro chov hospodářských 
zvířat, a další stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují 
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území;  

- odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů; 
- na plochách veřejných prostranství umisťovat stavby a zařízení pro reklamu, která jsou 

konstrukčně spojená se zemí (s výjimkou reklam na kulturní a společenské aktivity); 
- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin); 
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním, přípustným a podmíněně 

přípustným. 
 

Prostorové uspořádání: 
- zastavitelnost pozemků rodinných domů do 40 %, zastavitelnost ostatních pozemků pro 

stavby uvedené ve využití hlavním a přípustném do 70 %; 
- hladina zástavby ve všech plochách SM bude posuzována individuálně s ohledem na 

okolní stávající nebo navrhovanou zástavbu; 
- hladina zástavby v zastavitelné ploše  SU-Z35 bude respektovat max. výškovou hladinu  

5. NP  = 4. pater; 
- při dostavbách proluk v uliční zástavbě dodržovat urbanistickou strukturu a charakter 

zástavby. 
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Označení plochy:                PS-Z11 
Parcelní čísla pozemků:          2319/1, 2319/4, 2320/2, 2321/1, 2321/3, 2321/4, 2322, 2324/1, 
                                                2324/2, 2325/1, 2325/2, 2325/3, 2325/4, 2325/5, 2326/1,  
                                                2326/2, 2326/3, 2327/1, 2327/2, 2327/3, 2328/1, 2328/3, 
                                                2328/4, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2480/3, 2483, 2484/2, 
                                                2487, 2490/2, 2494/1, 2494/4, 2494/5, 2494/6, 2664/1, 2664/4 
Celková rozloha:           13,73 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba 
                                                Soukromá osoba 
                                                Statutární město Havířov 
Poznámka:                              územní studie pro část zastavitelné plochy vymezené mimo 
                                                hranici zastavěného území do 1. 1. 2017 
 
 
Označení plochy:                PS-Z19 
Parcelní čísla pozemků:          2222/1, 2224, 2225/1 
Celková rozloha:           2,42 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba 
Poznámka:                              --- 
 

 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Prostřední Suchá 
Plochy smíšené obytné - městské (SM) 
 

 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    

582

 

Vymezení lokality v rámci města 
Vymezené plochy se nachází mezi ulicemi Dělnická, U Pískovny a Nový svět - v blízkosti 
Sušanských rybníků. Lokalita PS-Z11 je ze severní strany dotčena navrženým veřejně 
prospěšným opatřením -  lokálním biocentrem. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Lokality jsou dopravně přístupné z místních obslužných komunikací. Přístup k jednotlivým 
pozemkovým dílům je nutné řešit ve vazbě na sousední pozemky. 

 
 

Existence inženýrských sítí: 
Území plochy PS-Z19 je dotčeno stávajícím vedením vodovodu, splaškové kanalizace, 
degazačního plynovodu nadzemního vedení VN, a odlehčovací komorou splaškové 
kanalizace. V ploše PS-Z11 je zakreslen návrh trasy primárního horkovodu a zemního 
vedení VN včetně návrhu umístění distribučních trafostanic, plocha je dotčena vedením 
vodovodu a splaškové kanalizace. Všechna ostatní energetická media jsou v dostupné 
vzdálenosti. 
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Označení plochy:                PS-Z29 
Parcelní čísla pozemků:          1231/1, 1231/8, 1231/41 
Celková rozloha:           2,76 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba 
                                                Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                PS-Z40 
Parcelní čísla pozemků:          1231/1, 1231/9, 1231/45, 1231/52, 1244/1, 1245/1, 1251/1 
Celková rozloha:           5,85 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba                        
                                                Soukromá osoba                                            
                                                Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
 

 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Prostřední Suchá 
Plochy smíšené obytné - městské (SM) 
 

 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    

587

 

Vymezení lokality v rámci města 
Vymezené plochy se nachází mezi ulicemi U Hřiště, Na Pavlasůvce a Dělnická. Plocha PS-
Z40 je podél ulice Na Pavlasůvce v mírně svažitého charakteru, ostatní území je rovinaté. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 

Dopravní napojení: 
Lokality jsou dopravně přístupné z místních obslužných komunikací na ul. U Hřiště a Na 
Pavlasůvce. V dané lokalitě je navržena úprava trasy komunikace na ul. U Hříště 
k přeložení (propojení s ul. Na Pavlasůvce). 
 

 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Území je dotčeno stávajícím vedením kabelového vedení VN a splaškové kanalizace. Jižní 
část lokality PS-Z40 je dotčena vedením přivaděče užitkové vody. Severní část lokality PS-
Z29 je dotčena ochranným pásmem VVN. Vedení ostatních inženýrských sítí je v dané 
lokalitě územním plánem rámcově navrženo. 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Prostřední - Suchá 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

PS-Z44 smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 1,21 
 
 

Podmínky pro využití plochy smíšené obytné venkovské (SV) 
 

Využití hlavní: 
- rodinné domy izolované, venkovské usedlosti. 
 

Využití přípustné: 
- občanské vybavení lokálního významu - stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, 

sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, stavby a zařízení 
pro obchod (nové stavby s prodejní plochou do 400 m2), stavby pro stravování, ubytování, 
administrativu, stavby a zařízení pro sport, relaxaci a volný čas lokálního významu včetně 
maloplošných hřišť; 

- stavby a zařízení pro provozování služeb a podnikatelské aktivity lokálního významu, 
jejichž negativní účinky na životní prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných 
předpisech nad přípustnou míru, nebudou snižovat pohodu bydlení a lze jejich realizaci 
s ohledem na architekturu, estetický vzhled a urbanistickou strukturu zástavby lokality 
připustit; 

- byty majitelů a zaměstnanců zařízení v rámci zařízení; 
- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel; 
- zeleň veřejná včetně mobiliáře a dětských hřišť; 
- stávající stavby pro rodinnou rekreaci, změny původních objektů venkovského charakteru 

na rekreační chalupy; 
- stávající bytové domy; 
- na samostatných zahradách stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků, 

skleníky apod.; 
- stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat - negativní účinky na životní prostředí 

nesmí překračovat limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru a které lze 
s ohledem na urbanistickou strukturu zástavby lokality připustit, v případě chovu více kusů 
hospodářských zvířat je nutno stanovit ochranné pásmo, které nesmí zasahovat obytné 
stavby jiných vlastníků a stavby občanského vybavení; 

- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu; 
- hromadné garáže podzemní i nadzemní pro stávající bytové domy, vestavěné do bytových 

domů - s ohledem na architekturu a urbanistickou strukturu okolní zástavby a veřejných 
prostranství lokality a s ohledem na zachování pohody bydlení; 

- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na 
střechách objektů; 

- komunikace funkční skupiny C a D, parkovací plochy a další stavby související s dopravní 
infrastrukturou; 

- účelové komunikace, nezbytné manipulační plochy; 
- nezbytné stavby a úpravy na vodních tocích; 
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- oplocení; 
- stavby a zařízení související s využitím hlavním a přípustným. 
 

Využití podmíněně přípustné: 
- nové řadové rodinné domy a případně atriové rodinné domy s ohledem na urbanistickou 

strukturu a charakter zástavby a organizaci veřejných prostranství lokality; 
- nové bytové domy s ohledem na urbanistickou strukturu a charakter zástavby a organizaci 

veřejných prostranství lokality, s výškovou hladinou přizpůsobenou okolní zástavbě; 
- nové stavby v sesuvných územích jsou podmíněny prokázáním, že využitím plochy 

v sesuvném území nebude narušena stabilita horninového prostředí, případně budou přijata 
opatření k zajištění stability horninového prostředí. 

 
Využití nepřípustné: 

- hřbitovy, zahrádkové osady, nové stavby pro obchod s prodejní plochou nad 400 m2; 
- samostatné sklady bez vazby na stavby uvedené ve využití hlavním a přípustném; 
- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů) a energetiku, lehký průmysl, 

samostatné sklady bez návaznosti na hlavní nebo přípustné využití, autobazary, 
autoopravny, pneuservisy, vrakoviště, zemědělské stavby, stavby pro chov hospodářských 
zvířat a další stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují 
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území;  

- odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů; 
- čerpací stanice pohonných hmot; 
- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin); 
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným. 
 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 
- zastavitelnost pozemků rodinných domů do 40 %,  
- zastavitelnost ostatních pozemků pro stavby uvedené ve využití hlavním a přípustném 

do 70 %; 
- při vymezování stavebních pozemků zachovat v zastavitelných plochách i v zastavěném 

území velikost pozemků obvyklou v dané lokalitě s ohledem na zachování tradičního 
charakteru a struktury zástavby; 

- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby, max. výšková 
hladina bude 2 NP + obytné podkroví. 
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Označení plochy:                PS-Z44 
Parcelní čísla pozemků:          1183, 1190, 1205/1, 1205/2, 1205/8, 1205/9, 1205/10, 1205/11 
Celková rozloha:           1,21 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Vymezená plocha svažitého charakteru se nachází mezi ulicemi Na Pavlasůvce, Dělnická a 
Pomezní. Lokalita je špatně dopravně dostupná – pouze po ul. Pomezní, z jihovýchodní 
strany je dotčena veřejně prospěšným opatřením – lokálním biocentrem. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Lokalita je špatně dopravně přístupná - pouze po ul. Pomezní, v případě realizace zástavby 
v této ploše je nutné řešit dopravní přístup k jednotlivým pozemkovým dílům. 
 

 
 

 
Existence inženýrských sítí: 
Lokalita je dotčena vedením a ochranným pásmem energetického zařízení VVN a VN a na 
východní straně vedením vodovodu. Podél jižní strany je plocha dotčena hranicí 
stanoveného záplavového území. 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Prostřední - Suchá 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

PS-P7 
výroby a skladování – 

těžkého průmyslu 
VT 

Právnická osoba                       
Soukromá osoba                                           

Statutární město Havířov 
3,7 

PS-P9 
výroby a skladování – 

těžkého průmyslu 
VT 

Právnická osoba                       
Soukromá osoba                                           

Statutární město Havířov 
28,05 

 
 

Podmínky pro využití plochy výroby a skladování – těžkého průmyslu (VT) 
 
 

Hlavní využití:  
- stavby a zařízení průmyslové výroby, u nichž lze předpokládat negativní vlivy 

z provozované činnosti za hranici plochy. 
 

Přípustné využití: 
- výrobní a technické služby; 
- stavby a plochy pro skladování; 
- dílny a zařízení údržby; 
- veřejná prostranství;  
- stavby pro obchod, služby a administrativu s vazbou na výrobní aktivity; 
- ubytovací zařízení pro majitele a zaměstnance (pohotovostní byty); 
- stavby a zařízení technické infrastruktury a přípojek na technickou infrastrukturu; 
- autobazary, vrakoviště, šrotiště; 
- sběrné dvory (třídící dvory, sběrny surovin); 
- odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů; 
- zařízení na výrobu elektrické energie – fotovoltaické elektrárny, zařízení a sítě nezbytné 

technické infrastruktury související s provozem těchto zařízení a přípojek na technickou 
infrastrukturu; 

- čerpací stanice pohonných hmot; 
- stavby komunikací funkční skupina C a D, účelové komunikace, manipulační plochy; 
- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb; 
- stavby pro infrastrukturu drážní – vlečky; 
- ochranná a veřejná zeleň, oplocení.  
 

Nepřípustné využití: 
- stavby pro bydlení kromě pohotovostních bytů pro majitele a zaměstnance;  
- stavby pro rodinnou rekreaci včetně zahrádkářských chat, zahrádkové osady;  
- stavby pro školství, zdravotnictví a sociální péči, stavby kulturní a církevní; 
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným. 
 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 
- zastavitelnost pozemků - do 80 %. 
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Označení plochy:                PS-P7 
Parcelní čísla pozemků:          833/2, 835, 836/1, 836/2, 841, 842, 843, 844, 845/1, 845/2,  
                                                917/1, 917/2, 918, 926, 927/1, 927/2, 927/3, 928, 930, 931,  
                                                932, 933, 934, 935, 2627/2, 2628/2, 2630 
Celková rozloha:           3,7 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba                        
                                                Soukromá osoba                                            
                                                Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Plocha se nachází v severovýchodní části území v bezprostřední blízkosti trati vlečky. Území 
je přístupné přes ul. Kašparkovická a dále přes účelové komunikace.  Lokalita je z části 
dotčena vymezenou územní rezervou pro silnici I/68 Ostrava, Vrbice (D1) – Havířov (I/11). 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Lokality je dopravně přístupná – přes ul. Kašparkovickou a dále přes účelové komunikace,  
jižní část plochy se nachází v bezprostřední blízkosti trati vlečky. Lokalita je z části dotčena 
vymezenou územní rezervou pro silnici I/68 Ostrava, Vrbice (D1) – Havířov (I/11). 
 

 
 

 
Existence inženýrských sítí: 
Lokalita je dotčena vedením a ochranným pásmem energetického zařízení VN a primérního 
horkovodu. 
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Označení plochy:                PS-P9 
Parcelní čísla pozemků:          553/1, 591, 656, 660, 666, 680, 691, 752/1, 752/2, 752/3, 
                                                752/4, 771/1, 771/2, 789, 801, 805/2, 806, 817/7, 817/10, 
                                                817/11, 817/12, 817/13, 817/14, 817/15, 817/16, 817/17,  
                                                817/18, 896, 902, 903, 904, 905/2, 906/1, 912, 1030, 1031, 
                                                2627/3, 2628/1, 2629 
Celková rozloha:           28,05 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba                        
                                                Soukromá osoba                                            
                                                Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Území se nachází v severovýchodní části území, které je přístupné přes ul. Kašparkovická a 
dále přes účelové komunikace.  Lokalita je rekultivována po předchozí činnosti. Ze strany je 
dotčena veřejně prospěšným opatřením – regionálním biocentrem a biokoridorem. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Lokalita je dopravně přístupná – přes ul. Kašparkovickou a dále přes účelové komunikace,  
východní část plochy se nachází v bezprostřední blízkosti trati vlečky, která vede po území 
obce Horní Suchá. 
 

 
 

 
Existence inženýrských sítí: 
Lokalita není dotčena žádným významným vedením inženýrských sítí, k lokalitě je navrženo 
vedení vzdušného VN a primérního horkovodu. 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Prostřední - Suchá 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

PS-Z4 smíšené výrobní VS 
Soukromý vlastník          

Statutární město Havířov 
0,66 

PS-Z5 smíšené výrobní VS Soukromá osoba 0,91 

PS-Z7 smíšené výrobní VS 
Právnická osoba                       
Soukromá osoba 

0,38 

PS-Z23 smíšené výrobní VS 
Soukromá osoba                      

Statutární město Havířov 
0,34 

PS-Z24 smíšené výrobní VS Soukromá osoba 0,37 

PS-Z25 smíšené výrobní VS 
Právnická osoba                  
Soukromá osoba 

0,99 

PS-Z26 smíšené výrobní VS Soukromá osoba 0,06 

PS-Z27 smíšené výrobní VS 
Právnická osoba             
Soukromá osoba                  

Statutární město Havířov 
2,37 

PS-Z38 smíšené výrobní VS 
Právnická osoba             
Soukromá osoba 

0,16 

PS-Z39 smíšené výrobní VS 
Právnická osoba                     

Statutární město Havířov 
0,68 

PS-Z47 smíšené výrobní VS Právnická osoba 1,68 
PS-Z49 smíšené výrobní VS Právnická osoba 1,25 

PS-Z51 smíšené výrobní VS 
Česká republika                            
Právnická osoba 

1,9 

PS-Z61 smíšené výrobní VS Právnická osoba 0,56 

PS-P1 smíšené výrobní VS 
Právnická osoba           
Soukromá osoba 

1,25 

PS-P2 smíšené výrobní VS Soukromá osoba 0,47 
PS-P3 smíšené výrobní VS Soukromá osoba 1,31 

PS-P4 smíšené výrobní VS 
Právnická osoba            
Soukromá osoba 

2,84 

PS-P5 smíšené výrobní VS 

Česká republika                    
Právnická osoba                  
Soukromá osoba                  

Statutární město Havířov 

3,48 

PS-P6 smíšené výrobní VS 
Právnická osoba           
Soukromá osoba                 

Statutární město Havířov 
1,7 
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Podmínky pro využití plochy smíšené výrobní (VS) 
 

Hlavní využití:  
- stavby pro výrobu, výrobní služby a další podnikatelské aktivity, jejichž negativní účinky 

na životní prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou 
míru (hluk, emise apod.), případně tyto vlivy nepřekračují hranice vymezených ploch, tj. 
nevyžadují stanovení ochranného pásma; 

 
Přípustné využití:  

- halový prodej do 10 000 m2 prodejní plochy v lokalitě Pod Plynárnou (PS-P5); 
- halový prodej a sklady do 2000 m2 prodejní plochy v lokalitách Vodní (PS-P4), Východně 

Dělnické (PS-Z27), U Závor (SU-P1, SU-P2), Rondel (HM-Z1); 
- halový prodej a sklady do 1000 m2 prodejní plochy v lokalitě U Trati (PS-Z51);  
- halový prodej o 600 m2 prodejní plochy; 
- sklady do 600 m2 skladovací plochy; 
- sklady do 2000 m2 v lokalitě Pod Plynárnou (PS-P6);  
- sběrné dvory (skladování a třídění sběrných surovin pouze v uzavřených objektech) kromě 

plochy Savela; 
- autobazary kromě plochy Savela a v lokalitě U Závor (SU-P2) pouze v ploše mezi vlečkou 

a ul. U Závor, zde autobazar a případné vrakoviště zastřešit příp. oddělit pohledovou 
stěnou; 

- odstavování nákladních vozidel, hromadné garáže podzemní, nadzemní; 
- administrativní budovy, stravovací a ubytovací zařízení typu motorest, motel; 
- komerční zařízení maloplošná; 
- haly pro technické sporty a zařízení volného času včetně maloplošných hřišť; 
- chov hospodářských zvířat v souladu s platnými hygienickými předpisy. Vypočtené 

ochranné pásmo nesmí zasahovat objekty hygienické ochrany; 
- stavby komunikací funkční skupina C a D, účelové komunikace, parkovací a manipulační 

plochy; 
- stavby garáží, čerpací stanice pohonných hmot; 
- sociální zařízení sloužící zaměstnancům včetně ubytování, stravování, byty pro majitele 

a zaměstnance; 
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury a přípojek na technickou infrastrukturu;  
- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na 

střechách objektů; 
- stavby komunikací funkční skupiny C a D, manipulační plochy, stavby účelových 

komunikací; 
- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb; 
- ochranná a veřejná zeleň, oplocení.  
 

Nepřípustné využití: 
- autobazar a sběrný dvůr v ploše Savela; 
- stavby pro bydlení kromě bytů pro majitele a zaměstnance, stavby pro rodinnou rekreaci, 

stavby zahrádkářských chat, stavby pro školství, zdravotnictví a sociální péči, stavby 
kulturní a církevní; 

- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů) a energetiku, lehký průmysl, 
vrakoviště a další stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením 
narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího 
území; 
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- stavby garáží, autobazary, čerpací stanice pohonných hmot, jejichž negativní účinky na 
životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru 
(hluk, emise apod.); 

- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným. 
 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 
- zastavitelnost pozemků - do 80 %; 
- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby a krajinný ráz. 
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Označení plochy:                PS-Z4 
Parcelní čísla pozemků:          2663/13, 2702/3, 2703/1, 2703/2, 2704, 2706/1, 2706/2 
Celková rozloha:           0,66 ha 
Převažující vlastník:           Soukromý vlastník                                
                                                Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                PS-Z5 
Parcelní čísla pozemků:          2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 27011 
Celková rozloha:           0,91 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba                   
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                PS-Z7 
Parcelní čísla pozemků:          2548/2, 2552/2, 2573/2, 2573/3, 2573/4 
Celková rozloha:           0,38 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba              
                                                Soukromá osoba                   
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Plochy se nachází v mírně svažitém území, které je přístupné přes ul. U Skleníků. 
Okolo jižní strany ploch PS-Z4 a PS-Z5 prochází celostátní železniční dráha. Území je 
dotčeno navrženou veřejně prospěšnou stavbou dopravní -  prodloužené sil. III/4726 
(ul. Petřvaldské) do silnice III/4746 v Prostřední Suché. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 

Dopravní napojení: 
Lokality jsou dopravně přístupné přes místní sběrnou komunikaci na ul U Skleníků, která je 
dotčena navrženou veřejně prospěšnou stavbou dopravní -  prodloužené sil. III/4726 
(ul. Petřvaldské) do silnice III/4746 v Prostřední Suché. Z jižní strany jsou plochy dotčeny 
ochranným pásmem celostátní dráhy.  

 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Plochy PS-Z4 a PS-Z5 jsou dotčeny vedením středotlakého a vysokotlakého plynovodu a 
vedením degazačního plynovodu. Vodovod je v dostupné vzdálenosti, splašková kanalizace 
je navržena. Podél západní strany je plocha PS-Z4 dotčena hranicí zvláštní povodně pod 
vodním dílem Žermanice. 
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Označení plochy:                PS-Z23 
Parcelní čísla pozemků:          96, 97, 98, 99, 100, 252, 253, 2640/1 
Celková rozloha:           0,34 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba                       
                                                Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                PS-Z24 
Parcelní čísla pozemků:          102/1, 105, 248/2 
Celková rozloha:           0,37 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba                       
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                PS-Z25 
Parcelní čísla pozemků:          87, 125/2, 125/4, 125/5, 125/6, 125/7, 125/9, 125/10 
Celková rozloha:           0,99 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba                   
                                                Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                PS-Z26 
Parcelní čísla pozemků:          109 
Celková rozloha:           0,06 ha 
Převažující vlastník:          Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                PS-P1 
Parcelní čísla pozemků:          218, 219, 240/1, 240/2, 240/3, 240/4, 240/5, 240/6, 240/7,  
                                                240/8, 240/9, 240/10, 240/11, 240/12, 240/13, 240/14, 240/15,  
                                                242, 246/2, 247, 2638/1, 2638/4 
Celková rozloha:           1,25 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba                        
                                                Soukromá osoba                                            
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                PS-P2 
Parcelní čísla pozemků:          248/1, 255, 256/1, 256/2, 257 
Celková rozloha:           0,47 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba                                            
Poznámka:                              --- 
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Označení plochy:                PS-P3 
Parcelní čísla pozemků:          225, 226, 227/1, 229, 230, 231, 232/1, 233, 234/2, 238/1,  
                                                238/2, 238/5 
Celková rozloha:           1,31 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba                                            
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                PS-P4 
Parcelní čísla pozemků:          89, 90, 91, 92/1, 92/2, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 93/5, 93/6, 93/7, 
                                                93/8, 179, 180, 181, 183, 184 
Celková rozloha:           2,84 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba                        
                                                Soukromá osoba                                            
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Rozsáhlé území se nachází mezi ul. U Pošty, Vodní, Nový Svět a Dělnická a je dobře 
dopravně dostupné. Na ploše PS-P1 se nachází mimo jiné zahrádková osada. Tato plocha je 
rovněž ze západní strany dotčena vymezenou plochou veřejně prospěšné stavby - přeložka 
silnice I/11 včetně vyvolaných úprav ostatních komunikací. 
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Vymezení plochy 
 

 
 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Prostřední Suchá 
Plochy smíšené výrobní (VS) 
 

 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    

621

Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 

Dopravní napojení: 
Lokality jsou dopravně přístupné přes silnice III.třídy (ul. Vodní a Dělnická) a dále přes 
místní obslužné komunikace. Plocha PS-P1 je rovněž ze západní strany dotčena vymezenou 
plochou veřejně prospěšné stavby - přeložka silnice I/11 včetně vyvolaných úprav ostatních 
komunikací. 
 

 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Lokality jsou dotčeny vedením a ochranným pásmem energetického zařízení VVN, VN a 
vedením primérního horkovodu. Vodovod je v dostupné vzdálenosti, splašková kanalizace je 
v této lokalitě navržena. 
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Označení plochy:                PS-Z27 
Parcelní čísla pozemků:          41, 45/3, 1230, 1231/1, 1231/44, 1231/51 
Celková rozloha:           2,37 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba              
                                                Soukromá osoba                   
                                                Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                PS-Z38 
Parcelní čísla pozemků:          1232, 1233, 1234, 1235 
Celková rozloha:           0,16 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba              
                                                Soukromá osoba                   
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                PS-Z39 
Parcelní čísla pozemků:          1149/1, 1149/10, 1150, 1153/2 
Celková rozloha:           0,68 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba              
                                                Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                PS-Z61 
Parcelní čísla pozemků:          27/1, 28, 29, 30/1, 31/1, 35/1 
Celková rozloha:           0,56 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba              
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Členité území se nachází okolo ul. Stará a Dělnická. Plocha PS-Z27 je v současné době 
zemědělsky obhospodařovaná, na ostatních plochách je vzrostlá náletová zeleň. 
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Vymezení plochy 
 

 
 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Prostřední Suchá 
Plochy smíšené výrobní (VS) 
 

 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    

626

Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Lokality jsou dopravně přístupné přes silnici III.třídy (ul. Dělnická) a dále přes místní 
obslužné komunikace ( přes ul. Stará a Na Pavlasůvce). 

 
 

 
Existence inženýrských sítí: 
Lokality jsou dotčeny vedením a ochranným pásmem energetického zařízení VVN, VN a 
vedením primérního horkovodu. Vodovod a nízkotlaký plynovod jsou v dostupné 
vzdálenosti, splašková kanalizace je navržena a z části již realizována. 
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Označení plochy:                PS-Z47 
Parcelní čísla pozemků:          1405/1, 1405/111 
Celková rozloha:           1,68 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba              
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                PS-Z49 
Parcelní čísla pozemků:          1409/1, 1409/23, 1409/24 
Celková rozloha:           1,25 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba              
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                PS-Z51 
Parcelní čísla pozemků:          1409/2, 1409/19, 1409/20 
Celková rozloha:           1,9 ha 
Převažující vlastník:           Česká republika                             
                                                Právnická osoba 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Plochy se nachází v bezprostřední blízkosti celostátní železniční dráhy mezi ul. Hornosušská 
a Hornická, na hranici města s obcí Horní Suchá. Plochy PS-Z47 a PS-Z49 jsou z jižní strany 
dotčeny navrženou veřejně prospěšnou stavbou dopravní – spojka sil. III/4746 v Prostřední 
Suché a sil. III/4744 v Horní Suché. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 

Dopravní napojení: 
Lokality jsou dopravně přístupné přes obslužnou místní komunikace na ul. Na Pavlasůvce a 
Hornická a dále přes účelové komunikace. Plochy se nachází v bezprostřední blízkosti trati 
celostátní dráhy, lokality PS-Z47 a PS-Z49 jsou z jižní strany dotčeny navrženou veřejně 
prospěšnou stavbou dopravní – spojka sil. III/4746 v Prostřední Suché a sil. III/4744 v Horní 
Suché. 

 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Lokality jsou dotčeny vedením a ochranným pásmem energetického zařízení VN, 
degazačního plynovodu a nízkotlakého plynovodu. Vodovod a splašková kanalizace jsou 
v dostupné vzdálenosti, na ploše PS-Z51 je navržena stavba čerpací kanalizační stanice. 
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Označení plochy:                PS-P5 
Parcelní čísla pozemků:          2058, 2059, 2060/2, 2060/3, 2060/4, 2061, 2062, 2063/1,  
                                                2063/2, 2065/1, 2065/2, 2066, 2067, 2068, 2069/1, 2069/2, 
                                                2070, 2071/1, 2072, 2203, 2720/1, 2723, 2724, 2725, 2726/1, 
                                                2727/1, 2728, 2730/1, 2731, 2732/1, 2734/1, 2735, 2736,  
                                                2737, 2739/1, 2740/2 
Celková rozloha:           3,48 ha 
Převažující vlastník:           Česká republika                     
                                                Právnická osoba                   
                                                Soukromá osoba                   
                                                Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                PS-P6 
Parcelní čísla pozemků:          2056, 2057/1, 2060/1, 2061, 2073/1, 2073/2, 2073/10, 2073/11, 
                                                2202, 2740/2, 2740/3, 2741, 2742, 2743/1, 2744, 2745, 2746 
Celková rozloha:           1,7 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba            
                                                Soukromá osoba                  
                                                Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Plochy přestavby se nachází v bezprostřední blízkosti obchodního centra Kaufland  -U Trati 
a to mezi ul. Dělnickou a Fryštátskou. Lokalita je dotčena navrženou veřejně prospěšnou 
stavbou dopravní – spojka sil. III/4746 v Prostřední Suché a sil. III/4744 v Horní Suché. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
Dopravní napojení: 
Lokality jsou dopravně přístupné z areálu přes účelové komunikace v rámci areálu 
společnosti GASCONTROL Plast a.s. a přes ul Fyštáckou. Plocha PS-P6 je z jižní stany 
dotčena ochranným pásmem celostátní drány. Lokalita je dotčena navrženou veřejně 
prospěšnou stavbou dopravní – spojka sil. III/4746 v Prostřední Suché a sil. III/4744 v Horní 
Suché. 

 
 

Existence inženýrských sítí: 
Lokalita PS-P5 je dotčena vedením a ochranným pásmem zemního energetického zařízení 
VN, degazačního plynovodu, vysokotlakého plynovodu a primárního horkovodu. Vodovod a 
kanalizace jsou v dostupné vzdálenosti.  

 

 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Prostřední Suchá 
Plochy bydlení hromadného (BH) 
 

 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    

638

 

Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Prostřední - Suchá 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

PS-Z48 bydlení hromadného BH 
Česká republika             

Statutární město Havířov 
1,12 

 
 

Podmínky pro využití území plochy bydlení hromadného (BH) 
 
 

Využití hlavní: 
- bytové domy samostatné, bytové domy s vestavěnou občanskou vybaveností (polyfunkční 

domy); 
- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel, zeleň včetně mobiliáře a dětských 

hřišť; 
- komunikace funkční skupiny C a D, parkovací plochy a další stavby související s dopravní 

infrastrukturou. 
 

Využití přípustné: 
- rodinné domy stávající; 
- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel, zeleň včetně mobiliáře a dětských 

hřišť; 
- stavby veřejné infrastruktury - občanské vybavení lokálního významu tj. stavby a zařízení 

pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, 
veřejnou správu, ochranu obyvatelstva (stavby a zařízení k zajištění obrany a bezpečnosti 
státu);  

- stavby a zařízení pro obchod (nové stavby s prodejní plochou do 400 m2); 
- stavby a zařízení pro stravování, ubytování a administrativu včetně nezbytných 

skladovacích prostorů; 
- stavby a zařízení pro sport, relaxaci a volný čas lokálního významu; 
- byty majitelů a zaměstnanců občanského vybavení v rámci zařízení; 
- stavby a zařízení pro provozování služeb a podnikatelské aktivity lokálního významu, 

jejichž negativní účinky na životní prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných 
předpisech nad přípustnou míru a lze jejich realizaci s ohledem na architekturu 
a urbanistickou strukturu zástavby lokality připustit; 

- zařízení a stavby technického vybavení;  
- komunikace funkční skupiny C a D, parkovací plochy a další stavby související s dopravní 

infrastrukturou; 
- hromadné garáže podzemní i nadzemní, garáže vestavěné do bytových domů s ohledem na 

architekturu a urbanistickou strukturu zástavby a veřejných prostranství lokality 
a s ohledem na zachování pohody bydlení; 

- nezbytné manipulační plochy; 
- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na 

střechách objektů. 
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Využití podmíněně přípustné: 
- oplocování pozemků školských zařízení včetně školních hřišť, staveb a zařízení pro sport, 

pozemků nezbytných zařízení technické infrastruktury a stávajících rodinných domů 
s ohledem na zachování prostupnosti území; 

- čerpací stanice pohonných hmot s ohledem na architekturu, urbanistickou strukturu, 
charakter zástavby a organizaci veřejných prostranství lokality; 

- stávající řadové garáže a jejich dostavba s ohledem na architekturu, urbanistickou 
strukturu, charakter zástavby a organizaci veřejných prostranství lokality. 

 
Využití nepřípustné: 

- nové stavby rodinných domů, stavby pro rodinnou rekreaci, zahrádkové osady; 
- hřbitovy; 
- chov hospodářských zvířat (kromě chovu malých hospodářských zvířat včetně drůbeže pro 

vlastní potřebu u stávajících rodinných domů); 
- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů) a energetiku, lehký průmysl, 

samostatné sklady bez návaznosti na hlavní nebo přípustné využití, autobazary, 
autoopravny, pneuservisy, vrakoviště, zemědělské stavby, stavby pro chov hospodářských 
zvířat a další stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují 
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území;  

- odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů; 
- komerční zařízení velkoplošná přízemního typu supermarket, hypermarket a další obchody 

s prodejní plochou nad 400 m2; 
- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin); 
- mobilní stavby; 
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním, přípustným a podmíněně 

přípustným. 
 

Prostorové uspořádání: 
- zastavitelnost pozemků stávajících rodinných domů do 40 %; 
- zastavitelnost ostatních pozemků pro stavby uvedené ve využití hlavním a přípustném 

do 70 %; 
- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby; 
- při dostavbách proluk v uliční zástavbě dodržovat stávající strukturu a charakter zástavby. 
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Označení plochy:                PS-Z48 
Parcelní čísla pozemků:          1405/30, 1405/76 
Celková rozloha:           1,12 ha 
Převažující vlastník:           Česká republika              
                                                Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Plocha se nachází mezi ul. Hornickou, Na Pavlasůvce a železniční tratí – u zastávky 
Havířov-Suchá. Na části plochy se nachází stávající zahrádková osada, zbývající část je 
užívána jako veřejné prostranství – dětské hřiště. Na ploše se nachází vzrostlá zeleň. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 

Dopravní napojení: 
Lokalita je dopravně přístupná po místní obslužné komunikaci na ul. Hornická a Na 
Pavlasůvce. Z jižní strany území sousedí s plochou, která je vymezena jako veřejně 
prospěšná stavba dopravní – spojka silnice III/4746 v prostřední Suché a silnice III/4744 
v Horní Suché. 
 

 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Plocha je dotčena vedením vodovodního přivaděče DN 350. Všechna energetická media 
jsou v dostupné vzdálenosti. 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Prostřední - Suchá 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

PS-Z1 bydlení individuálního BI Soukromá osoba                                           0,4 
PS-Z2 bydlení individuálního BI Soukromá osoba                                           0,32 
PS-Z6 bydlení individuálního BI Soukromá osoba                                           0,39 

PS-Z13 bydlení individuálního BI 
Právnická osoba                       
Soukromá osoba           

Statutární město Havířov 
1,31 

PS-Z14 bydlení individuálního BI Soukromá osoba                                           0,4 

PS-Z17 bydlení individuálního BI 
Soukromá osoba                                           

Statutární město Havířov 
0,34 

PS-Z18 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,41 

PS-Z28 bydlení individuálního BI 
Právnická osoba                  
Soukromá osoba 

1,12 

PS-Z32 bydlení individuálního BI 
Právnická osoba         
Soukromá osoba 

0,77 

PS-Z33 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,69 
PS-Z34 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 1,26 
PS-Z45 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,83 

PS-Z46 bydlení individuálního BI 
Právnická osoba                    
Soukromá osoba 

1,27 

PS-Z52 bydlení individuálního BI 
Právnická osoba              
Soukromá osoba 

0,62 

PS-Z53 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,58 

PS-Z54 bydlení individuálního BI 
Česká republika         
Právnická osoba             
Soukromá osoba 

1,54 

PS-Z55 bydlení individuálního BI 
Právnická osoba         
Soukromá osoba         

Statutární město Havířov 
2,04 

PS-Z56 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 1,72 

PS-Z57 bydlení individuálního BI 
Právnická osoba          
Soukromá osoba 

0,73 

PS-Z58 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,46 
PS-Z59 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 1,74 
PS-Z63 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,19 
PS-Z64 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,13 
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Podmínky pro využití území plochy bydlení individuálního (BI) 
 

Využití hlavní: 
- rodinné domy. 
 

Přípustné využití:  
- stavby občanského vybavení lokálního významu s vazbou na trvalé bydlení - stavby 

a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, 
ochranu obyvatelstva, stavby a zařízení pro obchod (nové stavby s prodejní plochou 
do  400 m2);  

- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel, zeleň včetně mobiliáře a dětských 
hřišť; 

- nízkopodlažní bytové domy (nové bytové domy s vestavěnými garážemi); 
- nové stavby a zařízení pro stravování, ubytování a administrativu včetně nezbytných 

skladovacích prostorů, které budou realizovány jako součást u nově stavěných rodinných 
nebo bytových domů - tato funkce bude doplňkovou k funkci bydlení, tj. nebude 
překračovat 30 % z celkové užitné plochy objektu bydlení (tzn. funkce bydlení musí být 
převažující); 

- stavby a zařízení pro sport, relaxaci a volný čas lokálního významu; 
- byty majitelů a zaměstnanců zařízení v rámci zařízení; 
- na samostatných zahradách stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků, 

skleníky apod.; 
- stavby a zařízení pro provozování služeb a podnikatelské aktivity lokálního významu, 

jejichž negativní účinky na životní prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných 
předpisech nad přípustnou míru a lze jejich realizaci s ohledem na architekturu 
a urbanistickou strukturu zástavby lokality připustit, u nově stavěných objektů, které budou 
realizovány jako součást rodinného nebo bytového domu, bude tato funkce doplňkovou k 
funkci bydlení, tj. nebude překračovat 50 % z celkové užitné plochy objektu bydlení; 

- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na 
střechách objektů; 

- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technické vybavení; 
- komunikace funkční skupiny C a D, účelové komunikace, manipulační plochy, parkovací 

plochy a další nezbytné stavby související s dopravní infrastrukturou. 
 

Využití podmíněně přípustné: 
- hromadné garáže s ohledem na architekturu, urbanistickou strukturu, charakter zástavby 

a organizaci veřejných prostranství lokality; 
- nové stavby v sesuvných územích jsou podmíněny prokázáním, že využitím plochy 

v sesuvném území nebude narušena stabilita horninového prostředí, případně budou přijata 
opatření k zajištění stability horninového prostředí. 

 
Využití nepřípustné: 

- nové stavby pro rodinnou rekreaci; 
- zahrádkářské chaty, zahrádkové osady;  
- hřbitovy; 
- velkoplošná obchodní zařízení vícepodlažní typu obchodní dům; 
- nová komerční zařízení velkoplošná přízemního typu diskontní prodejna, supermarket, 

hypermarket, obchodní centrum s prodejní plochou nad 400 m2; 
- stavby a zařízení pro výrobu zemědělskou, výrobu průmyslovou; 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Prostřední Suchá 
Plochy bydlení individuálního (BI) 
 

 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    

647

- stavby pro chov hospodářských zvířat (kromě chovu malých hospodářských zvířat včetně 
drůbeže pro vlastní potřebu u rodinných domů); 

- velkosklady; 
- čerpací stanice pohonných hmot;  
- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin); 
- mobilní stavby a objekty stánkového prodeje; 
- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů) a energetiku, lehký průmysl, 

samostatné sklady bez návaznosti na hlavní nebo přípustné využití, autobazary, 
autoopravny, pneuservisy, vrakoviště, zemědělské stavby a další stavby a zařízení, které 
svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém 
okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území;  

- v zastavitelných plochách stavby garáží a stavby, které lze umístit na pozemcích rodinných 
domů, nepovolovat jako stavby první bez prokázání možnosti umístění stavby rodinného 
domu; 

- plochy pro odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů; 
- občanské vybavení celoměstského významu z oblasti školství, kulturních a sportovních 

zařízení sociálních služeb, bezpečnosti státu apod.;  
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným. 
 

Prostorové uspořádání: 
- zastavitelnost pozemků rodinných domů do 50 %; 
- zastavitelnost ostatních pozemků pro stavby uvedené ve využití přípustném do 70 %; 
- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby; 
- maximální výšková hladina zástavby bude 3 NP. 
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Označení plochy:                PS-Z1 
Parcelní čísla pozemků:          2587/2, 2592, 2593 
Celková rozloha:           0,4 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                PS-Z2 
Parcelní čísla pozemků:          2585/1, 2585/3 
Celková rozloha:           0,32 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                PS-Z6 
Parcelní čísla pozemků:          2577, 2578, 2579 
Celková rozloha:           0,39 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                PS-Z13 
Parcelní čísla pozemků:          2206/1, 2528/1, 2528/2, 2528/6, 2528/13, 2528/14, 2528/15, 
                                                2528/17, 2528/18, 2529/1, 2529/2, 2529/4, 2530/2, 2555/4 
Celková rozloha:           1,31 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba                        
                                                Soukromá osoba                                            
                                                Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                PS-Z14 
Parcelní čísla pozemků:          2540/1 
Celková rozloha:           0,4 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Plochy se nachází v mírně svažitém území, které jsou přístupné přes ul. U Skleníků. Jižní 
strany ploch PS-Z2 a PS-Z6 jsou dotčeny navrženou veřejně prospěšnou stavbou dopravní -  
prodloužené sil. III/4726 ( ul. Petřvaldské) do silnice III/4746 v Prostřední Suché. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 

Dopravní napojení: 
Lokality jsou dopravně přístupné po místní sběrné komunikaci na U Skeníků a dále přes 
místní obslužné komunikace. Z jižní strany území PS-Z1, PS-Z2 a PS-Z6 sousedí s plochou, 
která je vymezena jako veřejně prospěšná stavba dopravní – spojka silnice III/4746 
v prostřední Suché a silnice III/4744 v Horní Suché. 
 

 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Plocha PS-Z6 je dotčena vedením ochranného pásma vysokotlakého plynovodu.  Všechna 
energetická media jsou v dostupné vzdálenosti, splašková kanalizace je navržena.  
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Označení plochy:                PS-Z17 
Parcelní čísla pozemků:          1937/2, 1937/3, 1937/25, 1937/26 
Celková rozloha:           0,34 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba                               
                                                Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                PS-Z18 
Parcelní čísla pozemků:          1988/2, 1988/3, 1988/7, 1990/1, 1990/2, 1990/7, 1992/2, 
                                                1992/3, 1992/4, 1992/7 
Celková rozloha:           0,41 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                PS-Z55 
Parcelní čísla pozemků:          1835/2, 1838/2, 1854/2, 1854/10, 1876/1, 1876/14, 1876/15, 
                                                1876/16, 1876/17, 1876/19, 1876/20, 1876/21, 1876/22, 1877 
Celková rozloha:           2,04 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba          
                                                Soukromá osoba          
                                                Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                PS-Z56 
Parcelní čísla pozemků:          1942/1, 1942/3, 1942/4, 1949/1, 1956, 1957 
Celková rozloha:           1,72 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                PS-Z57 
Parcelní čísla pozemků:          1804/1, 1804/2, 1804/3, 1804/4, 1804/5, 1804/6, 1804/8,  
                                                1804/9, 1804/10, 1804/11, 1804/13, 1804/14, 1805/2, 1805/4 
Celková rozloha:           073 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba  
                                                Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                PS-Z58 
Parcelní čísla pozemků:          1980/2, 1981/1, 1981/2 
Celková rozloha:           0,46 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
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Označení plochy:                PS-Z59 
Parcelní čísla pozemků:          1973, 1974, 1976/1, 1976/2, 1977/1, 1977/2 
Celková rozloha:           1,74 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Plochy se nachází v mírně svažitém území a jsou přístupné z místních a účelových 
komunikací okolo ul. Životické a Hornosušské.  
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Lokality jsou dopravně přístupné po místní obslužné komunikaci na ul. Životické a dále po 
účelových komunikacích. Přístup k plochám PS-Z55 a PS-Z56 je nutné řešit při návrhu 
realizace zástavby v dané lokalitě. 
 

 
 

 
Existence inženýrských sítí: 
Plocha PS-Z55 je dotčena vedením vzdušného vedení a ochranného pásma VVN a VN, na 
ploše PS-Z56 se nachází vedení VN. Všechna energetická media jsou v dostupné 
vzdálenosti, splašková kanalizace je navržena. 
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Označení plochy:                PS-Z28 
Parcelní čísla pozemků:          41, 45/1, 45/2, 45/4, 45/5, 45/6, 45/7, 45/8, 45/9, 45/10, 45/13, 
                                                45/14, 45/15, 45/16, 45/17, 45/45 
Celková rozloha:           1,12 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba                   
                                                Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                PS-Z32 
Parcelní čísla pozemků:          166/1, 166/2, 166/11, 166/13, 166/14 
Celková rozloha:           0,77 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba                   
                                                Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                PS-Z33 
Parcelní čísla pozemků:          161/1 
Celková rozloha:           0,69 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                PS-Z34 
Parcelní čísla pozemků:          136/1, 140/1, 140/3, 155/1, 155/7, 160/1, 160/2 
Celková rozloha:           1,26 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba  
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                PS-Z63 
Parcelní čísla pozemků:          125/2 
Celková rozloha:           0,19 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba  
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Plochy se nachází mezi ul. Nový Svět a Dělnická. Na ploše PS-Z28 je výstavba z části již 
realizována. Lokalita má charakter zástavby individuálního bydlení. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 

Dopravní napojení: 
Lokalita je dopravně přístupná po komunikaci na ul. Dělnické a dále přes místní sběrné a 
účelové komunikace.  
 
 

 

 

Existence inženýrských sítí: 
Plocha PS-Z34 je dotčena vedením a ochranným pásmem VN a primárního horkovodu. Přes 
plochy PS-Z33  a PS-Z34 vede přivaděč užitkové vody.  Všechna energetická media jsou 
v dostupné vzdálenosti, splašková kanalizace je navržena. 
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Označení plochy:                PS-Z45 
Parcelní čísla pozemků:          1193/1, 1270/1, 1270/5 
Celková rozloha:           0,83 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba  
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Plocha se nachází v blízkosti hromadných garáží na ul. Na Pavlasůvce. Z východní strany je 
plocha dotčena veřejně prospěšným opatřením – lokálním biocentrem. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Lokalita je dopravně přístupná po místní obslužné komunikaci na ul. Na Pavlasůvce a dále 
pře účelovou komunikaci okolo řadových garáží.  
 

 
 

 
Existence inženýrských sítí: 
Plocha je dotčena vedením vodovodního přivaděče užitkové vody. Energetická media jsou 
v dostupné vzdálenosti. 
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Označení plochy:                PS-Z46 
Parcelní čísla pozemků:          1405/1, 1405/106, 1405/107, 1405/109, 1405/111, 1562 
Celková rozloha:           1,27 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba                     
                                                Soukromá osoba  
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                PS-Z64 
Parcelní čísla pozemků:          1409/22 
Celková rozloha:           0,13 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba  
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Plocha PS-Z46 se nachází mezi ul. Hornická a Budovatelů. Plocha PS-Z64 se nachází mezi 
ul. Obvodová a Na Pavlasůvce, tato lokalita je oplocena. Lokalita má charakter zástavby 
individuálního bydlení a je v bezprostřední blízkosti celostátní železniční dráhy. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Plocha PS-Z46 je dopravně přístupná po místní obslužné komunikaci ul. Hornické. Plocha 
PS-Z64 je přístupní po účelové komunikaci, která navazuje na ul. Na Pavlasůvce.  
 

 
 

 
Existence inženýrských sítí: 
Plocha PS-Z46 je dotčena vedením energetického zařízení VN. Přes plochu PS-Z64 je vede 
splašková kanalizace. Všechna energetická media jsou v dostupné vzdálenosti. 
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Označení plochy:                PS-Z52 
Parcelní čísla pozemků:          1415/1, 1415/9 
Celková rozloha:           0,62 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba  
                                                Soukromá osoba  
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                PS-Z53 
Parcelní čísla pozemků:          1896/2, 1896/4, 1896/5, 1897/1, 1897/9, 1898 
Celková rozloha:           0,58 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba  
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                PS-Z54 
Parcelní čísla pozemků:          1910/11, 1912/4, 1913/4, 1914/1, 1914/2, 1914/3, 1914/4,  
                                                1916, 1917, 1918/1, 1918/2 
Celková rozloha:           1,54 ha 
Převažující vlastník:           Česká republika          
                                                Právnická osoba              
                                                Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Plochy se nachází mezi ul. Hornosušská, Podolkovická a Zelená. Lokalita má charakter 
zástavby individuálního bydlení a nachází se na hranici s obcí Horní Suchá, v bezprostřední 
blízkosti vodní plochy Pašůvka. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 

Dopravní napojení: 
Lokality jsou dopravně přístupné po místní obslužné komunikaci na ul. Podolkovická a 
Hornosušská.  Plocha PS-Z53 je bez přístupu. Při realizaci výstavby na všech těchto 
plochách je nutné řešit přístup k jednotlivým pozemkovým dílům. 
 

 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Plocha PS-Z53 je dotčena vzdušným vedením a ochranným pásmem VVN, plocha PS-Z54 
pak vzdušným vedením a ochranným pásmem VN a vodovodu. Všechna energetická media 
jsou v dostupné vzdálenosti, kanalizace je v lokalitě již realizována. 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Prostřední - Suchá 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

PS-Z20 
občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV Právnická osoba 0,22 

PS-Z21 
občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV 
Česká republika             
Soukromá osoba                 

Statutární město Havířov 
0,34 

PS-Z35 
občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV 
Právnická osoba                  
Soukromá osoba 

0,6 

PS-Z36 
občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV 
Právnická osoba           

Statutární město Havířov 
0,2 

PS-Z37 
občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV Soukromá osoba 0,32 

PS-Z62 
občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV Právnická osoba 0,35 

 
 

Podmínky pro využití plochy občanského vybavení – 
veřejné infrastruktury (OV) 

 
Využití hlavní: 

- občanské vybavení veřejné infrastruktury:  
o stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu a stavby pro ubytování související se 

stavbami pro vzdělávání a výchovu; 
o stavby a zařízení pro sociální služby, péči o rodinu;  
o stavby a zařízení pro zdravotní služby;  
o stavby a zařízení pro kulturu;  
o stavby a zařízení pro veřejnou správu;  
o stavby a zařízení pro ochranu obyvatelstva; 

- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel, zeleň včetně mobiliáře a dětských 
hřišť. 

 
Využití přípustné: 

- byty majitelů a zaměstnanců zařízení; 
- stavby a zařízení pro obchod (nové stavby s prodejní plochou do 800 m2) pouze mimo 

plochy pro vzdělávání a výchovu; 
- stavby pro stravování, ubytování, administrativu; 
- hřiště a sportovní zařízení; 
- stavby a zařízení související s využitím hlavním a přípustným; 
- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu; 
- nezbytné manipulační plochy; 
- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na 

střechách objektů; 
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- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb; 
- komunikace funkční skupiny C a D, parkovací plochy a další stavby související s dopravní 

infrastrukturou; 
- oplocení. 
 

Využití nepřípustné: 
- stavby pro bydlení - rodinné domy, bytové domy; 
- stavby pro rodinnou rekreaci včetně zahrádkářských chat; 
- hřbitovy; 
- zahrádkové osady; 
- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů) a energetiku, lehký průmysl, 

samostatné sklady bez návaznosti na hlavní nebo přípustné využití, autobazary, 
autoopravny, pneuservisy, vrakoviště, zemědělské stavby, stavby pro chov hospodářských 
zvířat a další stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují 
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území;  

- samostatné sklady bez vazby na stavby uvedené ve využití hlavním a přípustném; 
- čerpací stanice pohonných hmot; 
- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin); 
- plochy pro odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů; 
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným. 
 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 
- zastavitelnost pozemků do 70 %; 
- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby. 
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Označení plochy:                PS-Z20 
Parcelní čísla pozemků:          2249/1, 2250 
Celková rozloha:           0,22 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                PS-Z21 
Parcelní čísla pozemků:          2167/2, 2167/3, 2167/4, 2222/2, 2222/5, 2256/1 
Celková rozloha:           0,34 ha 
Převažující vlastník:           Česká republika              
                                                Soukromá osoba                  
                                                Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Plochy se nachází podél ul. Dělnické,  v blízkosti křižovatky s ul. Fryštácká a Nový Svět. Na 
ploše PS-Z20 se nachází bytový dům, který je určen k demolici. Na ploše PS-Z21 se 
v současné době nachází zahrádky. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 

Dopravní napojení: 
Plochy jsou dopravně přístupné ze silnice III.třídy na ul. Dělnické. Křižovatka na ul. 
Dělnické s ul. Fryštáckou a Nový Svět je dopravní koncepcí navržena k přestavbě na 
okružní křižovatku. 
 

 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Plocha PS-Z20 je dotčena vedením nízkotlakého plynovodu, vodovodem a splaškovou 
kanalizací. Plocha PS-Z21 je dotčena vedením vodovodem. Všechna ostatní energetická 
media jsou v dostupné vzdálenosti. 
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Označení plochy:                PS-Z35 
Parcelní čísla pozemků:          141, 142/1, 142/2, 143, 144, 147, 148/2 
Celková rozloha:           0,6 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba 
                                                Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                PS-Z36 
Parcelní čísla pozemků:          1655/9, 1655/10, 1655/13 
Celková rozloha:           0,2 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba 
                                                Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                PS-Z37 
Parcelní čísla pozemků:          1657/1, 1657/2, 1658/1, 1658/4, 1658/5, 1662 
Celková rozloha:           0,32 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Plochy se nachází podél ulici Dělnické, v blízkosti městského fotbalového stadionu. Z části 
zde již byla realizována výstavba, plocha PS-Z36 je využívána jako veřejné prostranství. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 

Dopravní napojení: 
Plochy jsou dopravně přístupné ze silnice III.třídy na ul. Dělnické a z místních obslužných 
komunikací na ul. U Hřiště. Plocha PS-Z37 je obtížněji přístupná a to přes účelovou 
komunikaci napojenou na ul. Budovatelů. 
 

 
 

 

Existence inženýrských sítí: 
Plocha PS-Z35 je dotčena vedením primérního horkovodu, vzdušného vedení VN a 
vodovodního přivaděče užitkové vody. Plocha PS-Z36 je dotčena vedením primérního 
horkovodu, zemního vedení VN a vodovodu. Plocha PS-Z37 je dotčena vedením vzdušného 
vedení VN. Všechna ostatní energetická media jsou v dostupné vzdálenosti. 
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Označení plochy:                PS-Z62 
Parcelní čísla pozemků:          1068/12, 1143/2, 1143/5 
Celková rozloha:           0,35 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Vymezená plocha se nachází v bezprostřední blízkosti psího útulku ul. Stará. Za souvislou 
vzrostlou zelení je umístěn hřbitov u evangelického kostela. Z jižní strany plocha sousedí 
s vymezeným lokálním biokoridorem. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Plocha je dopravně přístupní po účelové komunikaci, která je napojena na obslužnou místní 
komunikaci  na ul. Staré. Upozornění na značné výškové převýšení. 
 

 
 

 
Existence inženýrských sítí: 
Území je dotčeno navrženou trasou splaškové kanalizace a vodovodu.  
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Prostřední - Suchá 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

PS-Z15 
občanského vybavení– 
komerčních zařízení 

OK Právnická osoba 1,11 

PS-P10 
občanského vybavení – 

komerčních zařízení 
OK 

Právnická osoba                               
Statutární město Havířov 

11,14 

 
 

Podmínky pro využití plochy občanského vybavení – 
komerčních zařízení (OK) 

 
Využití hlavní: 

- komerční zařízení vícepodlažního typu (obchodní domy) včetně skladů; 
- komerční zařízení velkoplošná přízemního typu (diskontní prodejny, supermarkety, 

hypermarkety, obchodní centra) včetně skladů. 
 

Využití přípustné: 
- stavby pro obchod, stravování, služby; 
- stavby pro administrativu; 
- doplňkové zařízení pro krátkodobé využití pro volný čas; 
- nezbytné manipulační plochy; 
- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na 

střechách objektů; 
- čerpací stanice pohonných hmot v případě, že je lze umístit s ohledem na urbanistickou 

strukturu zástavby, veřejných prostranství lokality a dopravní obsluhu; 
- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb; 
- stavby komunikací typu C a D a další stavby související s dopravní infrastrukturou; 
- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu; 
- veřejná prostranství včetně zeleně na veřejných prostranstvích. 
 

Využití podmíněně přípustné: 
- využití plochy označené HM-Z4 v k. ú. Havířov-město se připouští po realizaci přeložky 

silnice I/11; 
- nové stavby v sesuvných územích jsou podmíněny prokázáním, že využitím plochy 

v sesuvném území nebude narušena stabilita horninového prostředí, případně budou přijata 
opatření k zajištění stability horninového prostředí. 

 

Využití nepřípustné: 
- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin); 
- mobilní stavby a objekty stánkového prodeje; 
- stavby a činnosti, které nesouvisí s využíváním staveb a zařízení uvedených ve využití 

hlavním a přípustném. 
 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 
- zastavitelnost pozemků 90 %; 
- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby. 
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Označení plochy:                PS-Z15 
Parcelní čísla pozemků:          2206/22, 2206/62, 2206/63, 2206/77, 2206/78, 2206/79,  
                                                2206/87, 2206/88, 2206/89 
Celková rozloha:           1,11 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Plocha se nachází v bezprostřední blízkosti OD Globus na ulici Dělnické. Na části plochy je 
v současné době již realizována čerpací stanice pohonných hmot s myčkou. 
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Vymezení plochy 
 

 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Prostřední Suchá 
Plochy občanského vybavení – komerčních zařízení (OK) 
 

 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    

700

Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Plocha je dopravně přístupní po sběrné místní komunikaci U skleníků a přes parkoviště u 
OD Globus. V současné době je na části plochy již realizována čerpací stanice s myčkou. 
 

 
 

 
Existence inženýrských sítí: 
Plocha je dotčena vedením vysokotlakého plynovodu, degazačního plynovodu DN500, 
středotlakého plynovodu a ochranným pásmem VN. Území je dotčeno navrženou trasou 
splaškové kanalizace a vodovodu.  
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Označení plochy:                PS-P10 
Parcelní čísla pozemků:          2206/1, 2206/8, 2206/10, 2206/13, 2206/15, 2206/16, 2206/23, 
                                                2206/25, 2206/28, 2206/29, 2206/30, 2206/32, 2206/39,  
                                                2206/42, 2206/43, 2206/51, 2206/65, 2492/14, 2500, 2501,  
                                                2506, 2510/1, 2510/2, 2510/3, 2510/6, 2531/1, 2532, 2533, 
                                                2534, 2535, 2662/3, 2662/4, 2662/5, 23662/6 
Celková rozloha:           11,14 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba 
                                               Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Plocha se nachází v bezprostřední blízkosti OD Globus na ulici Dělnické. Přístup k ploše je 
po ulici U Skleníků. Na části plochy je v současné době již připravován projekt autosalónu. 
Ze severní strany je plocha dotčena veřejně prospěšným opatřením – lokálním biocentrem. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Plocha je dopravně přístupná po obslužné místní komunikaci a účelové komunikaci na ul. 
U Skleníků a dále přes účelové komunikace u OD Globus. 
 

 
 

 
Existence inženýrských sítí: 
Území je dotčeno vedením vodovodu a středotlakého plynovodu. Ostatní energetická media 
jsou v dostupné vzdálenosti.  
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Prostřední - Suchá 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

PS-Z31 zemědělské - zahrady ZZ Soukromá osoba 0,24 
 
 

Podmínky pro využití plochy zemědělské – zahrady (ZZ) 
 

Využití hlavní: 
- zahrady se stavbami pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků - zastavěná plocha do 

35 m2; 
- studny, skleníky, pergoly, pařeniště; 
- oplocení. 
 

Využití přípustné: 
- stávající stavby pro rodinnou rekreaci – chaty, rekreační domky, zahrádkářské chaty; 
- výstavba rodinných domů izolovaných v případě zabezpečení celoročního dopravního 

přístupu a zdroje pitné vody; 
- odstavné plochy pro automobily uživatelů zahrady; 
- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu. 
 

Využití podmíněně přípustné: 
- nové stavby v sesuvných územích jsou podmíněny prokázáním, že využitím plochy 

v sesuvném území nebude narušena stabilita horninového prostředí, případně budou přijata 
opatření k zajištění stability horninového prostředí. 

 
Využití nepřípustné: 

- stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející se stavbami a využíváním pozemků 
uvedeném ve využití hlavním a přípustném. 

 
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 

- zastavitelnost pozemků zahrad do 30 %; 
- maximální výšková hladina nové zástavby 2 NP. 
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Označení plochy:                PS-Z31 
Parcelní čísla pozemků:          166/6 
Celková rozloha:           0,24 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Plocha se nachází mezi lokalitou Nový Svět a ulicí U Motlitebny - v bezprostřední blízkosti 
lesa, lokalita je bez dopravního přístupu. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Lokalita je bez dopravního přístupu. 

 
 

 
Existence inženýrských sítí: 
Území je dotčeno navrženou trasou splaškové kanalizace. Podél východní strany pozemku 
prochází trasa primárního horkovodu.  
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k.ú. Šumbark 

 
 
V tomto katastrálním území jsou navrženy plochy pro větší rozvoj hromadné bytové výstavby 
v návaznosti na stávající sídlištní zástavbu v severovýchodní části k.ú. Jedná se o plochy 
smíšené, ve kterých bude obytná zástavba nízkopodlažní (možné i individuální bydlení) 
přecházet v plochy hromadného bydlení vysokopodlažního a plochy občanské vybavenosti.  
 
Plochy hromadného bydlení jsou vymezeny v západní části k.ú. Individuální bytová výstavba 
je navržena v menším rozsahu ve vazbě na stávající zástavbu rodinnými domy 
v severovýchodní části k.ú. 
 
Významná je plocha smíšená obytná městská v jihovýchodní části k.ú. s možností 
multifunkčního využití od bydlení hromadného po občanskou vybavenost a služby. 
Menší plochy pro podnikání a výrobu jsou vymezeny v jihozápadní části k.ú. 
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Typy rozvojových ploch v k.ú. Šumbark 
 
 
V katastrálním území Šumbark jsou územním plánem vymezeny zastavitelné plochy (Z) a 
plochy přestavby (P) pro následující rozvojové plochy s rozdílným způsobem využití: 
 
 
Multifunkční využití umožňují plochy  

 
Plochy smíšené obytné městské           (SM) 

 
Pro rozvoj území v oblasti výroby, skladování a dalších podnikatelských aktivit 
jsou vymezeny plochy 
 

Plochy smíšené výrobní             (VS) 
       
Pro rozvoj území v oblasti bydlení jsou vymezeny plochy 

 
Plochy bydlení individuálního            (BI)   
          

Pro rozvoj v oblasti občanského vybavení jsou vymezeny plochy 
  

Plochy občanského vybavení - veřejné infrastruktury     (OV) 
Plochy občanského vybavení - komerčních zařízení     (OK) 

 
Pro rozvoj individuální rekreace jsou vymezeny plochy 
 

Plochy zemědělské - zahrady           (ZZ) 
 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Šumbark 
Plochy smíšené městské (SM) 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Šumbark 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

SU-Z10 smíšené obytné městské SM 

Česká republika                                                                 
Právnická osoba                                                    
Soukromá osoba                                            

Statutární město Havířov 

4,44 

SU-Z13 smíšené obytné městské SM Česká republika 0,82 

SU-Z14 smíšené obytné městské SM 
Právnická osoba             
Soukromá osoba                             

Statutární město Havířov 
1,82 

SU-Z15 smíšené obytné městské SM Statutární město Havířov 1,22 
SU-Z17 smíšené obytné městské SM Statutární město Havířov 0,44 

SU-Z35 smíšené obytné městské SM 

Česká republika                                 
Právnická osoba                                                                      
Soukromá osoba                           

Statutární město Havířov 

11,74 

 
 
Upozornění:  
pro plochu SU-Z35 - je stanovena podmínka realizace - zpracování územní studie do 1.1.2017 
 
 

Podmínky pro využití plochy smíšené obytné městské (SM) 
 

Využití hlavní: 
- bytové domy samostatné, bytové domy s vestavěnou občanskou vybaveností (polyfunkční 

domy); 
- rodinné domy. 
 

Využití přípustné: 
- stavby občanské vybavení městského, obvodového a lokálního významu, tj. stavby 

a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, 
kulturu, veřejnou správu, sportovní zařízení, dětská a maloplošná hřiště, stavby a zařízení 
pro stravování, ubytování a administrativu včetně nezbytných skladovacích prostorů, 
stavby pro obchod včetně nezbytných skladovacích prostorů; 

- stavby a zařízení pro provozování služeb a podnikatelské aktivity lokálního významu, 
jejichž negativní účinky na životní prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných 
předpisech nad přípustnou míru a lze jejich realizaci s ohledem na architekturu, 
urbanistickou strukturu a charakter zástavby lokality připustit; 

- stavby a zařízení pro ochranu obyvatelstva (stavby a zařízení k zajištění obrany 
a bezpečnosti státu); 

- veřejná prostranství; 
- zeleň na veřejných prostranstvích včetně mobiliáře a dětských hřišť; 
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Plochy smíšené městské (SM) 
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- byty majitelů a zaměstnanců občanského vybavení v rámci zařízení; 
- zařízení a stavby technického vybavení;  
- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb; 
- hromadné garáže, řadové garáže k bytovým domům a jednotlivé garáže k rodinným 

domům s ohledem na architekturu, urbanistickou strukturu a charakter zástavby; 
- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií na střechách objektů 

s ohledem na architekturu, urbanistickou strukturu a charakter zástavby; 
- nezbytné stavby a úpravy na vodních tocích. 
 

Využití podmíněně přípustné: 
- čerpací stanice pohonných hmot s ohledem na architekturu, urbanistickou strukturu 

a charakter zástavby a organizaci veřejných prostranství lokality; 
- oplocování pozemků s ohledem na strukturu a organizaci zástavby včetně veřejných 

prostranství konkrétní lokality za účelem zachování prostupnosti území. 
 

Využití nepřípustné: 
- stavby pro rodinnou rekreaci, zahrádkové osady, hřbitovy; 
- komerční zařízení velkoplošná přízemní - typu supermarket, hypermarket; 
- nové řadové garáže bez vazby na bytové domy a jednotlivé garáže bez vazby na rodinné 

domy; 
- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů) a energetiku, lehký průmysl, 

samostatné sklady bez návaznosti na hlavní nebo přípustné využití, autobazary, 
autoopravny, pneuservisy, vrakoviště, zemědělské stavby, stavby pro chov hospodářských 
zvířat, a další stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují 
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území;  

- odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů; 
- na plochách veřejných prostranství umisťovat stavby a zařízení pro reklamu, která jsou 

konstrukčně spojená se zemí (s výjimkou reklam na kulturní a společenské aktivity); 
- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin); 
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním, přípustným a podmíněně 

přípustným. 
 

Prostorové uspořádání: 
- zastavitelnost pozemků rodinných domů do 40 %, zastavitelnost ostatních pozemků pro 

stavby uvedené ve využití hlavním a přípustném do 70 %; 
- hladina zástavby ve všech plochách SM bude posuzována individuálně s ohledem na 

okolní stávající nebo navrhovanou zástavbu; 
- hladina zástavby v zastavitelné ploše  SU-Z35 bude respektovat max. výškovou hladinu  

5. NP = 4. pater; 
- při dostavbách proluk v uliční zástavbě dodržovat urbanistickou strukturu a charakter 
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Označení plochy:                SU-Z10 
Parcelní čísla pozemků:          1642/11, 1653, 1661/1, 1661/2, 1661/4, 1661/5, 1661/6, 
                                                1661/7, 1661/8, 1661/9, 1675/2, 1678, 1679, 1680, 1681, 
                                                1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1689/1, 1689/2, 
                                                1691/1, 1691/9, 1691/10, 1691/11, 1691/12, 1691/13, 
                                                1698/1, 1698/3, 1704/1, 1704/2, 1704/3, 1704/4, 1888/4, 
                                                2172, 2173, 2175/2, 2176 
Celková rozloha:           4,44 ha 
Převažující vlastník:           Česká republika 
                                                Právnická osoba 
                                                Soukromá osoba 
                                                Statutární město Havířov 
Poznámka:                               --- 
 
 
Označení plochy:                SU-Z13 
Parcelní čísla pozemků:          1698/1 
Celková rozloha:           0,82 ha 
Převažující vlastník:           Česká republika 
Poznámka:                               --- 
 
 
Označení plochy:                SU-Z14 
Parcelní čísla pozemků:          1692, 1693, 1695, 1696, 1698/2, 1698/4, 1888/4,  
                                                2105/747, 2150, 2151, 2152, 2153 
Celková rozloha:           1,82 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba 
                                                Soukromá osoba                              
                                                Statutární město Havířov       
Poznámka:                               --- 
 
 
Označení plochy:                SU-Z15 
Parcelní čísla pozemků:          1888/5, 2105/1, 2105/21, 2105/54, 2105/287, 2105/789 
Celková rozloha:           1,22 ha 
Převažující vlastník:           Statutární město Havířov       
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                SU-Z17 
Parcelní čísla pozemků:          2105/55 
Celková rozloha:           0,44 ha 
Převažující vlastník:           Statutární město Havířov       
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Vymezené plochy se nachází mezi ulicemi Lomená, Nová, Výletní, Čapí hnízdo a točnou 
autobusu na ul. Chrpová. Plocha SU-Z10 je v mírně svažitém terénu, ostatní plochy jsou 
rovinaté. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Lokality jsou dopravně přístupné z místních obslužných komunikací. Lokality SU-Z10 a 
SU-Z17 jsou dotčeny navrženou veřejně prospěšnou stavbou – přeložka silnice III/4726 
(ul. Petřvaldské) z Havířova Šumbarku do silnice III/4746 v Prostřední Suché. 
 
 

 
 

 
Existence inženýrských sítí: 
Území je dotčeno stávajícím vedením vodovodu a středotlakého plynovodu a nově 
vybudovanou sítí splaškové kanalizace. Jižní část lokality SU-Z15 je dotčena vedením a 
ochranným pásmem nadzemního energetického vedení VVN.  
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Označení plochy:                SU-Z35 
Parcelní čísla pozemků:          1916, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008/1, 2008/2, 2008/5, 
                                                2008/37, 2008/38, 2008/39, 2008/40, 2008/41, 2008/42, 
                                                2008/43, 2008/44, 2008/45, 2008/46, 2008/47, 2008/48,  
                                                2008/49, 2008/50, 2008/51, 2008/52, 2008/53, 2008/54,  
                                                2008/55, 2008/162, 2015, 2023/1, 2023/2, 2024/1, 2025/2,  
                                                2026/1, 2029, 2030, 2031, 2032, 2036/1 
Celková rozloha:           11,74 ha 
Převažující vlastník:           Česká republika 
                                                Právnická osoba 
                                                Soukromá osoba 
                                                Statutární město Havířov 
Poznámka:                              Stanovena podmínka realizace - zpracování územní studie 
                                                do 1.1.2017 
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Vymezení lokality v rámci města 
Rozsáhlá plocha v mírně svažitém terénu mezi ulicemi Hřbitovní, Požárnická, Petřvaldská, 
Konzumní a Okružní. Pro lokalitu je stanovena podmínka realizace územní studie. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Lokality jsou dopravně přístupné z místních obslužných komunikací na ul. Hřbitovní, 
Okružní a Požární. Východní část lokality je dotčena navrženou veřejně prospěšnou 
stavbou – přeložka silnice III/4726 (ul. Petřvaldské) z Havířova Šumbarku do silnice 
III/4746 v Prostřední Suché. Jižní část lokality je dotčena navrženou veřejně prospěšnou 
stavbou – propojení u. Nádražní s prodlouženou ul. Petřvaldskou. 
 
 

 
 

 
Existence inženýrských sítí: 
Napojení lokality na inženýrské sítě je nutné řešit v rámci územní studie. 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Šumbark 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

SU-Z16 smíšené výrobní VS 
Právnická osoba           

Statutární město Havířov 
0,24 

SU-Z24 smíšené výrobní VS 
Soukromá osoba                     

Statutární město Havířov 
0,12 

SU-Z27 smíšené výrobní VS 
Moravskoslezský kraj 

Právnická osoba 
0,22 

SU-Z28 smíšené výrobní VS Statutární město Havířov 0,23 
SU-Z31 smíšené výrobní VS Soukromá osoba 0,38 

SU-Z34 smíšené výrobní VS 
Soukromá osoba                                              

Statutární město Havířov 
0,79 

SU-P1 smíšené výrobní VS 
Právnická osoba          
Soukromá osoba                     

Statutární město Havířov 
1,62 

SU-P2 smíšené výrobní VS 

Česká republika                                     
Právnická osoba                           
Soukromá osoba                                    

Statutární město Havířov 

1,05 

SU-P4 smíšené výrobní VS Statutární město Havířov 0,44 
SU-P5 smíšené výrobní VS Soukromá osoba 0,77 

 
 

Podmínky pro využití plochy smíšené výrobní (VS) 
 

Hlavní využití:  
- stavby pro výrobu, výrobní služby a další podnikatelské aktivity, jejichž negativní účinky 

na životní prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou 
míru (hluk, emise apod.), případně tyto vlivy nepřekračují hranice vymezených ploch, tj. 
nevyžadují stanovení ochranného pásma. 

 
Přípustné využití:  

- halový prodej do 10 000 m2 prodejní plochy v lokalitě Pod Plynárnou (PS-P5); 
- halový prodej a sklady do 2000 m2 prodejní plochy v lokalitách Vodní (PS-P4), Východně 

Dělnické (PS-Z27), U Závor (SU-P1, SU-P2), Rondel (HM-Z1); 
- halový prodej a sklady do 1000 m2 prodejní plochy v lokalitě U Trati (PS-Z51);  
- halový prodej do 600 m2 prodejní plochy; 
- sklady do 600 m2 skladovací plochy; 
- sklady do 2000 m2 v lokalitě Pod Plynárnou (PS-P6);  
- sběrné dvory (skladování a třídění sběrných surovin pouze v uzavřených objektech) kromě 

plochy Savela; 
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- autobazary kromě plochy Savela a v lokalitě U Závor (SU-P2) pouze v ploše mezi vlečkou 
a ul. U Závor, zde autobazar a případné vrakoviště zastřešit příp. oddělit pohledovou 
stěnou; 

- odstavování nákladních vozidel, hromadné garáže podzemní, nadzemní; 
- administrativní budovy, stravovací a ubytovací zařízení typu motorest, motel; 
- komerční zařízení maloplošná; 
- haly pro technické sporty a zařízení volného času včetně maloplošných hřišť; 
- chov hospodářských zvířat v souladu s platnými hygienickými předpisy. Vypočtené 

ochranné pásmo nesmí zasahovat objekty hygienické ochrany; 
- stavby komunikací funkční skupina C a D, účelové komunikace, parkovací a manipulační 

plochy; 
- stavby garáží, čerpací stanice pohonných hmot; 
- sociální zařízení sloužící zaměstnancům včetně ubytování, stravování, byty pro majitele 

a zaměstnance; 
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury a přípojek na technickou infrastrukturu;  
- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na 

střechách objektů; 
- stavby komunikací funkční skupiny C a D, manipulační plochy, stavby účelových 

komunikací; 
- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb; 
- ochranná a veřejná zeleň, oplocení.  
 

Nepřípustné využití: 
- autobazar a sběrný dvůr v ploše Savela; 
- stavby pro bydlení kromě bytů pro majitele a zaměstnance, stavby pro rodinnou rekreaci, 

stavby zahrádkářských chat, stavby pro školství, zdravotnictví a sociální péči, stavby 
kulturní a církevní; 

- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů) a energetiku, lehký průmysl, 
vrakoviště a další stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením 
narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího 
území; 

- stavby garáží, autobazary, čerpací stanice pohonných hmot, jejichž negativní účinky na 
životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru 
(hluk, emise apod.); 

- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným. 
 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 
- zastavitelnost pozemků - do 80 %; 
- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby a krajinný ráz. 
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Označení plochy:                SU-Z16 
Parcelní čísla pozemků:          2105/1, 2154/1, 2154/2 
Celková rozloha:           0,24 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba 
                                                Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Lokalita se nachází v rovinatém terénu mezi ulicemi Nová a Jedlová, v bezprostřední 
blízkosti točny autobusů na ul. Chrpové. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Lokalita je dopravně přístupné z místní obslužné komunikace na ul. Jedlová a ul. Nová. Ze 
severovýchodní strany je vymezená plocha dotčena navrženou veřejně prospěšnou stavbou 
– přeložka silnice III/4726 (ul. Petřvaldské) z Havířova Šumbarku do silnice III/4746 
v Prostřední Suché. 
 

 
 
Existence inženýrských sítí: 
Území je přímo dotčeno stávajícím vedením vodovodu a středotlakého plynovodu a sítí 
dešťové kanalizace. Ostatní energetická média se nachází v dostupné vzdálenosti. 
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Označení plochy:                SU-Z24 
Parcelní čísla pozemků:          1964/3, 1964/4, 1964/5 
Celková rozloha:           0,12 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
                                                Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                SU-P5 
Parcelní čísla pozemků:          1980/1, 1980/2, 1981, 1982, 1983/1, 1983/2, 1984, 1985, 
                                                1986, 1987, 1988, 1989 
Celková rozloha:           0,77 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Lokalita SU-Z24 se nachází naproti hasičské zbrojnice na ul. Požárnická, na ploše 
přestavby SU-P5 se v současné době nachází soukromé zahrádky s drobnými objekty. 

 

 
 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Šumbark 
Plochy smíšené výrobní (VS) 
 

 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    
   

736

Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Lokality jsou dopravně přístupné z místní obslužné komunikace na ul. Požárnická Z jižní 
strany jsou vymezené plochy dotčeny ochranným pásmem celostátní železniční trati č. 321. 
 
 

 

 

Existence inženýrských sítí: 
Lokalita SU-Z24 je dotčena vzdušným vedením VN, které je navrženo k zrušení 
a přeložení. V dané lokalitě je možné se napojit na energetické zařízení. Další sítě (STL 
plynovod a splašková kanalizace) jsou navrženy k realizaci.  
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Označení plochy:                SU-Z27 
Parcelní čísla pozemků:          2460, 2462/4 
Celková rozloha:           0,22 ha 
Převažující vlastník:           Moravskoslezský kraj  
                                                Právnická osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                SU-Z28 
Parcelní čísla pozemků:          284/1 
Celková rozloha:           0,23 ha 
Převažující vlastník:           Statutární město Havířov                                                 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                SU-P1 
Parcelní čísla pozemků:          2445/1, 2445/2, 2446/1, 2446/2, 2447/1, 2447/2, 2448/3,  
                                                2448/4, 2448/5, 2448/6, 2449/1, 2449/2, 2449/3, 2449/5,  
                                                2451/1, 2451/2, 2451/3, 2451/4, 2453/1, 2453/2, 2453/3 
Celková rozloha:           1,62 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba           
                                               Soukromá osoba  
                                               Statutární město Havířov   
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                SU-P2 
Parcelní čísla pozemků:          2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 
                                                2441, 2453/4 
Celková rozloha:           1,05 ha 
Převažující vlastník:           Česká republika 
                                                Právnická osoba 
                                                Soukromá osoba  
                                                Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Lokality se nachází na hranici Havířova a Šenova, mezi ulicemi Těšínská, U Závor a 
U Nádraží - v blízkosti vedení vlečky. Plochy přestavby jsou v současné době využívány 
jako zahrádkové osady, na ploše SU-Z27 a SU-Z28 je vzrostlá souvislá zeleň.  
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Lokality jsou dopravně přístupné z místní obslužné komunikace na ul. Anglická, U Závor a 
U Nádraží. Plocha SU-Z27 je dopravně přístupná z komunikace II. třídy na ul. Těšínské. 
Lokality SU-Z28, SU-P1 a SU-P2 se částečně nachází v ochranném pásmu drah. 
 

 
 
Existence inženýrských sítí: 
Plocha SU-Z29 je dotčena vedením vodovodního přivaděče DN500 a DN600, splaškovou 
kanalizací a vzdušným vedením VN.  Na území SU-P1 je navržena stavba trafostanice a 
přeložení vodovodního přivaděče DN500. Ostatní energetická média se nachází v dostupné 
vzdálenosti. 
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Označení plochy:                SU-Z31 
Parcelní čísla pozemků:          1192/4, 1192/5, 1193/4 
Celková rozloha:           0,38 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Lokalita se nachází v mírně svažitém terénu na ul. Okružní, naproti fotbalovému hřišti, ze 
severovýchodní strany je lemována lesním porostem, který je lokálním biokoridorem. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Lokalita je dopravně přístupná z místní sběrné komunikace na ul. Okružní.  

 

 
 
Existence inženýrských sítí: 
Plocha není přímo dotčena žádným energetickým zařízením, všechna energetická média se 
nachází v dostupné vzdálenosti. 
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Označení plochy:                SU-Z34 
Parcelní čísla pozemků:          2008/29, 2366/3, 2367/1, 2368, 2369/1, 2370/1, 2371, 2372, 
                                                2373/1 
Celková rozloha:           0,79 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
                                                Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Lokalita se nachází na ul. Chrpova, vedle hřbitova. Na pozemcích se nachází souvislá 
vzrostlá zeleň. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Lokalita je dopravně přístupná z místní sběrné komunikace na ul. Chrpová. Plocha sousedí 
s navrženou veřejně prospěšnou stavbou – přeložka silnice III/4726 (ul. Petřvaldské) 
z Havířova Šumbarku do silnice III/4746 v Prostřední Suché. 
 

 
 
Existence inženýrských sítí: 
Plocha je dotčena vedením splaškové a dešťové kanalizace a vzdušným vedením VN a 
primárního teplovodu.  Ostatní energetická média se nachází v dostupné vzdálenosti. 
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Označení plochy:                SU-P4 
Parcelní čísla pozemků:          826/4, 829/2 
Celková rozloha:           0,22 ha 
Převažující vlastník:           Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
 

 
 
 
 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Šumbark 
Plochy smíšené výrobní (VS) 
 

 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    
   

755

 

Vymezení lokality v rámci města 
Lokalita se nachází na u. Jarošova pod řadovými garážemi. V současné době je plocha 
využívána jako sběrný dvůr – provozovatelem je společnost Technické služby Havířov a.s. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
 

 
 

 

 
 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Šumbark 
Plochy smíšené výrobní (VS) 
 

 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    
   

758

Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Lokalita je dopravně přístupné z místní obslužné komunikace na ul. Jarošova. 

 

 

 
Existence inženýrských sítí: 
Plocha je přímo dotčena vedením primárního teplárenského kolektoru. Ostatní energetická 
média se nachází v dostupné vzdálenosti. 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Šumbark 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

SU-Z1 bydlení individuálního BI 
Česká republika                
Právnická osoba               
Soukromá osoba 

4,99 

SU-Z2 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,17 
SU-Z3 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,66 
SU-Z4 bydlení individuálního BI Právnická osoba 1,04 

SU-Z5 bydlení individuálního BI 
Právnická osoba                  
Soukromá osoba                                     

Statutární město Havířov 
6,86 

SU-Z6 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 2,97 
SU-Z8 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,53 
SU-Z32 bydlení individuálního BI Soukromá osoba 0,25 

 
Upozornění:  
pro plochu SU-Z5 – pro část této plochy je zpracována Územní studie lokalita Šumbark – 
severně Petřvaldské (jižně od Jelena) 
 
 
 

Podmínky pro využití území plochy bydlení individuálního (BI) 
 

Využití hlavní: 
- rodinné domy. 
 

Přípustné využití:  
- stavby občanského vybavení lokálního významu s vazbou na trvalé bydlení - stavby 

a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, 
ochranu obyvatelstva, stavby a zařízení pro obchod (nové stavby s prodejní plochou 
do  400 m2); 

- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel, zeleň včetně mobiliáře a dětských 
hřišť; 

- nízkopodlažní bytové domy (nové bytové domy s vestavěnými garážemi); 
- nové stavby a zařízení pro stravování, ubytování a administrativu včetně nezbytných 

skladovacích prostorů, které budou realizovány jako součást u nově stavěných rodinných 
nebo bytových domů - tato funkce bude doplňkovou k funkci bydlení, tj. nebude 
překračovat 30 % z celkové užitné plochy objektu bydlení (tzn. funkce bydlení musí být 
převažující); 

- stavby a zařízení pro sport, relaxaci a volný čas lokálního významu; 
- byty majitelů a zaměstnanců zařízení v rámci zařízení; 
- na samostatných zahradách stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků, 

skleníky apod.; 
- stavby a zařízení pro provozování služeb a podnikatelské aktivity lokálního významu, 

jejichž negativní účinky na životní prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných 
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předpisech nad přípustnou míru a lze jejich realizaci s ohledem na architekturu 
a urbanistickou strukturu zástavby lokality připustit, u nově stavěných objektů, které budou 
realizovány jako součást rodinného nebo bytového domu, bude tato funkce doplňkovou k 
funkci bydlení, tj. nebude překračovat 50 % z celkové užitné plochy objektu bydlení; 

- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na 
střechách objektů; 

- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technické vybavení; 
- komunikace funkční skupiny C a D, účelové komunikace, manipulační plochy, parkovací 

plochy a další nezbytné stavby související s dopravní infrastrukturou. 
  

Využití podmíněně přípustné: 
- hromadné garáže s ohledem na architekturu, urbanistickou strukturu, charakter zástavby 

a organizaci veřejných prostranství lokality; 
- nové stavby v sesuvných územích jsou podmíněny prokázáním, že využitím plochy 

v sesuvném území nebude narušena stabilita horninového prostředí, případně budou přijata 
opatření k zajištění stability horninového prostředí. 

 

Využití nepřípustné: 
- nové stavby pro rodinnou rekreaci; 
- zahrádkářské chaty, zahrádkové osady;  
- hřbitovy; 
- velkoplošná obchodní zařízení vícepodlažní typu obchodní dům; 
- nová komerční zařízení velkoplošná přízemního typu diskontní prodejna, supermarket, 

hypermarket, obchodní centrum s prodejní plochou nad 400 m2; 
- stavby a zařízení pro výrobu zemědělskou, výrobu průmyslovou; 
- stavby pro chov hospodářských zvířat (kromě chovu malých hospodářských zvířat včetně 

drůbeže pro vlastní potřebu u rodinných domů); 
- velkosklady; 
- čerpací stanice pohonných hmot;  
- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin); 
- mobilní stavby a objekty stánkového prodeje; 
- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů) a energetiku, lehký průmysl, 

samostatné sklady bez návaznosti na hlavní nebo přípustné využití, autobazary, 
autoopravny, pneuservisy, vrakoviště, zemědělské stavby a další stavby a zařízení, které 
svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém 
okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území;  

- v zastavitelných plochách stavby garáží a stavby, které lze umístit na pozemcích rodinných 
domů, nepovolovat jako stavby první bez prokázání možnosti umístění stavby rodinného 
domu; 

- plochy pro odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů; 
- občanské vybavení celoměstského významu z oblasti školství, kulturních a sportovních 

zařízení sociálních služeb, bezpečnosti státu apod.;  
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným. 

 

Prostorové uspořádání: 
- zastavitelnost pozemků rodinných domů do 50 %; 
- zastavitelnost ostatních pozemků pro stavby uvedené ve využití přípustném do 70 %; 
- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby; 
- maximální výšková hladina zástavby bude 3 NP. 
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Označení plochy:                SU-Z1 
Parcelní čísla pozemků:          1557/1, 1563, 1567, 1568/1, 1569, 1570, 1573, 1581/1, 1581/2, 
                                                1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1589, 1590/1, 1590/2, 1590/3, 
                                                1591, 1592, 1593/1, 1593/6, 1593/9, 1593/10, 1593/11, 1594/6 
Celková rozloha:           4,99 ha 
Převažující vlastník:           Česká republika 
                                                Právnická osoba 
                                                Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                SU-Z2 
Parcelní čísla pozemků:          1574/1 
Celková rozloha:           0,17 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                SU-Z3 
Parcelní čísla pozemků:          1596/1, 1596/9, 1596/11, 1596/12, 1596/13, 1596/14, 1596/15,  
                                                1596/16 
Celková rozloha:           0,66 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                SU-Z4 
Parcelní čísla pozemků:          1605 
Celková rozloha:           1,04 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Lokality se nachází na okraji k.ú. Šumbark, v bezprostřední blízkosti Hotelu U Jelena. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Lokality jsou dopravně přístupné z místní obslužné komunikace na ul. U Jelena. U lokality 
SU-Z01 je nutné při parcelaci řešit přístup k jednotlivým pozemkovým dílům. 

 
 

 
Existence inženýrských sítí: 
Energetická média (vodovod, nově vybudovaná splašková kanalizace, středotlaký plynovod 
a elektrická energie) se nachází v dostupné vzdálenosti všech lokalit. 
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Označení plochy:                SU-Z5 
Parcelní čísla pozemků:          1642/1, 1642/3, 1642/4, 1642/5, 1642/6, 1642/7, 1642/8,  
                                                1642/9, 1642/10, 1642/11, 1642/12, 1642/18, 1642/19,  
                                                1642/20, 1642/22, 1642/23, 1653, 1654/3, 1654/4, 1654/5,  
                                                1654/6, 1654/7, 1654/8, 1654/10, 1654/11, 1654/12, 1654/26,  
                                                1654/27, 1654/39, 1654/41, 1654/43 
Celková rozloha:           6,89 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba                   
                                                Soukromá osoba                                      
                                                Statutární město Havířov 
Poznámka:                              Pro část této plochy je zpracována Územní studie lokalita  
                                                Šumbark - severně Petřvaldské (jižně od Jelena) 
 
 
Označení plochy:                SU-Z6 
Parcelní čísla pozemků:          2206/1, 2211, 2212, 2221, 2222/1, 2222/2, 2226, 2227 
Celková rozloha:           2,97 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Mírně svažité lokality se nachází v  blízkosti pod Hotelem U Jelena. Pro část plochy SU-Z5 
je zpracována územní studie. V lokalitě Čapí hnízdo je výstavba již realizována. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Lokality jsou dopravně přístupné z místní obslužné komunikace na ul. U Jelena a Výletní. 
Lokalita SU-Z5 je v jihozápadní části dotčena navrženou veřejně prospěšnou stavbou – 
přeložka silnice III/4726 (ul. Petřvaldské) z Havířova Šumbarku do silnice III/4746 v Prost. 
Suché. U lokality SU-Z06 je nutné při parcelaci řešit přístup k jednotlivým pozemkovým 
dílům. 

 

 
Existence inženýrských sítí: 
Energetická média (vodovod, nově vybudovaná splašková kanalizace, středotlaký plynovod 
a elektrická energie) se nachází v dostupné vzdálenosti všech lokalit. 
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Označení plochy:                SU-Z8 
Parcelní čísla pozemků:          2311/1, 2311/4, 2311/9, 2311/10 
Celková rozloha:           0,53 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba                                      
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Svažitá lokalita se nachází v okrajové části Šumbarku, v blízkosti lesa na ul. Podlesní. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Lokalita je dopravně přístupná po účelové komunikaci na ul. Podlesní, která se po průjezdu lesem 
napojuje na ul. Lazeckou. 
 

 
 

 
Existence inženýrských sítí: 
Lokalita je přímo dotčena vedením středotlakého plynovodu DN 110. Ostatní energetická média 
jsou v blízké dostupnosti nebo jsou energetickou koncepcí v lokalitě navržena.  
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Označení plochy:                SU-Z32 
Parcelní čísla pozemků:          1892/4, 1893/1 
Celková rozloha:           0,25 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba                                      
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Lokalita se nachází mezi ulicemi Okružní a Konzumní, v blízkosti autobusové zastávky 
Šumbark – 2.etapa u hřbitova. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Lokalita je dopravně přístupná z místní sběrné komunikace na ul. Okružní a dále z místní 
obslužné komunikace na ul. Konzumní. 
 

 
 
 
Existence inženýrských sítí: 
Lokalita je přímo dotčena vedením vodovodního přivaděče DN500 a splaškovou kanalizací 
DN400. Ostatní energetická média  se nachází v dostupné vzdálenosti. 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Šumbark 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

SU-Z7 
občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV 
 Právnická osoba             
Soukromá osoba                   

0,53 

SU-Z20 
občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV Soukromá osoba 0,93 

SU-Z21 
občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV 
 Soukromá osoba                          

Statutární město Havířov 
0,21 

SU-Z25 
občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

 
OV 

Statutární město Havířov 
  

0,25 

 
 

Podmínky pro využití plochy občanského vybavení – 
veřejné infrastruktury (OV) 

 
Využití hlavní: 

- občanské vybavení veřejné infrastruktury:  
o stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu a stavby pro ubytování související se 

stavbami pro vzdělávání a výchovu; 
o stavby a zařízení pro sociální služby, péči o rodinu;  
o stavby a zařízení pro zdravotní služby;  
o stavby a zařízení pro kulturu;  
o stavby a zařízení pro veřejnou správu;  
o stavby a zařízení pro ochranu obyvatelstva; 

- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel, zeleň včetně mobiliáře a dětských 
hřišť. 

 
Využití přípustné: 

- byty majitelů a zaměstnanců zařízení; 
- stavby a zařízení pro obchod (nové stavby s prodejní plochou do 800 m2) pouze mimo 

plochy pro vzdělávání a výchovu; 
- stavby pro stravování, ubytování, administrativu; 
- hřiště a sportovní zařízení; 
- stavby a zařízení související s využitím hlavním a přípustným; 
- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu; 
- nezbytné manipulační plochy; 
- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na 

střechách objektů; 
- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb; 
- komunikace funkční skupiny C a D, parkovací plochy a další stavby související s dopravní 

infrastrukturou; 
- oplocení. 
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Využití nepřípustné: 
- stavby pro bydlení - rodinné domy, bytové domy; 
- stavby pro rodinnou rekreaci včetně zahrádkářských chat; 
- hřbitovy; 
- zahrádkové osady; 
- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů) a energetiku, lehký průmysl, 

samostatné sklady bez návaznosti na hlavní nebo přípustné využití, autobazary, 
autoopravny, pneuservisy, vrakoviště, zemědělské stavby, stavby pro chov hospodářských 
zvířat a další stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují 
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území;  

- samostatné sklady bez vazby na stavby uvedené ve využití hlavním a přípustném; 
- čerpací stanice pohonných hmot; 
- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin); 
- plochy pro odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů; 
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným. 
 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 
- zastavitelnost pozemků do 70 %; 
- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby. 
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Označení plochy:                SU-Z7 
Parcelní čísla pozemků:          1654/1, 1654/44 
Celková rozloha:           0,53 ha 
Převažující vlastník:           Právnická osoba 
                                                Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Lokalita se nachází v mírně svažitém terénu mezi ulicemi Výletní a Čapí hnízdo, 
v bezprostřední blízkosti nové výstavby rodinných domů. Plocha je z části zastavěna. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Lokalita je dopravně přístupná z místní obslužné komunikace na ul. Výletní. Z jižní strany 
je vymezená plocha dotčena navrženou veřejně prospěšnou stavbou – přeložka silnice 
III/4726 (ul. Petřvaldské) z Havířova Šumbarku do silnice III/4746 v Prostřední Suché. 
 

 
 
Existence inženýrských sítí: 
Území je dotčeno stávajícím vedením vodovodu a středotlakého plynovodu a nově 
vybudovanou sítí splaškové kanalizace.  
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Označení plochy:                SU-Z20 
Parcelní čísla pozemků:          980, 1018, 1020 
Celková rozloha:           0,93 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba 
Poznámka:                              --- 
 
 
Označení plochy:                SU-Z21 
Parcelní čísla pozemků:          973/1, 975/1 
Celková rozloha:           0,21 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba                           
                                                Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Obě plochy se nachází na ul. Lidická, v blízkosti Domova seniorů. Na ploše SU-Z20 se 
v současné době nachází zahrádková osada. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Plocha SU-Z20 je dopravně dostupná z účelové komunikace, která je napojena na ul. 
Lidickou. Lokalita SU-Z21 je dopravně přístupná z místní komunikace na ul. Lidická a 
Šípková. Tato plocha je v současné době součástí veřejného prostranství.  
 

 
 
Existence inženýrských sítí: 
Území je dotčeno ochranným pásmem vzdušného vedení VVN, kabelového zemního 
vedení VN  a záměrem na přeložku vodovodního přivaděče DN 500. Plocha SU-Z20 je dále 
dotčena splaškovou kanalizací a lokalita SU-Z21 je také dotčena vedením středotlakého 
plynovodu a dálkového optického kabelu. 
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Označení plochy:                SU-Z25 
Parcelní čísla pozemků:          944/347, 944/349, 944/361, 944/353 
Celková rozloha:           0,25 ha 
Převažující vlastník:           Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Rovinatá plocha se nachází na ul. M. Pujmanové, v lokalitě se nachází vzrostlá zeleň a 
zpevněná plocha hřiště. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Lokalita je dopravně přístupná z místní komunikace na ul. M. Pujmanové přes chodník a 
přilehlý zelený pás. Plocha je v současné době součástí veřejného prostranství. 
 
 

 
 

 
Existence inženýrských sítí: 
Území je dotčeno vedením a ochranným pásmem středotlakého plynovodu DN 200, 
nízkotlakého plynovodu a vodovodu DN 300 a gravitační kanalizací DN800. V blízkosti je 
dostupné teplárenské vedení DN 2x250, zemní kabelové vedení VN. Plocha je dotčena 
záměrem přeložky vodovodního přivaděče DN 500. 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Šumbark 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

SU-Z30 
občanského vybavení - 
komerčních zařízení 

OK Statutární město Havířov 0,43 

 
 

Podmínky pro využití plochy občanského vybavení – 
komerčních zařízení (OK) 

 
Využití hlavní: 

- komerční zařízení vícepodlažního typu (obchodní domy) včetně skladů; 
- komerční zařízení velkoplošná přízemního typu (diskontní prodejny, supermarkety, 

hypermarkety, obchodní centra) včetně skladů. 
 

Využití přípustné: 
- stavby pro obchod, stravování, služby; 
- stavby pro administrativu; 
- doplňkové zařízení pro krátkodobé využití pro volný čas; 
- nezbytné manipulační plochy; 
- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na 

střechách objektů; 
- čerpací stanice pohonných hmot v případě, že je lze umístit s ohledem na urbanistickou 

strukturu zástavby, veřejných prostranství lokality a dopravní obsluhu; 
- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb; 
- stavby komunikací typu C a D a další stavby související s dopravní infrastrukturou; 
- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu; 
- veřejná prostranství včetně zeleně na veřejných prostranstvích. 
 

Využití podmíněně přípustné: 
- využití plochy označené HM-Z4 v k. ú. Havířov-město se připouští po realizaci přeložky 

silnice I/11; 
- nové stavby v sesuvných územích jsou podmíněny prokázáním, že využitím plochy 

v sesuvném území nebude narušena stabilita horninového prostředí, případně budou přijata 
opatření k zajištění stability horninového prostředí. 

 
Využití nepřípustné: 

- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin); 
- mobilní stavby a objekty stánkového prodeje; 
- stavby a činnosti, které nesouvisí s využíváním staveb a zařízení uvedených ve využití 

hlavním a přípustném. 
 
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 

- zastavitelnost pozemků 90 %; 
- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby.     
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Označení plochy:                SU-Z30 
Parcelní čísla pozemků:          284/1 
Celková rozloha:           0,43 ha 
Převažující vlastník:           Statutární město Havířov 
Poznámka:                              --- 
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Vymezení lokality v rámci města 
Rovinatá plocha se nachází na ul. U Nádraží, navazuje na stávající plochu parkoviště 
u supermarketu Lidl. 
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Vymezení plochy 
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Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Lokalita je dopravně přístupná z místní komunikace na ul. U Nádraží. Z jižní strany plocha 
sousedí se stávající dopravní plochou drážní infrastruktury – trasou celostátní tratě č. 321. 

 

 
 

 
Existence inženýrských sítí: 
Území je dotčeno vedením a ochranným pásmem vzdušného vedení VN, středotlakého 
plynovodu DN 200, teplárenského vedení DN 2x400, vodovodního přivaděče DN 500 a 
gravitační kanalizace DN 300. 
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Nabídka rozvojových ploch v k.ú. Šumbark 
 
 

Označení 
ploch 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník 

Orientační 
výměra 

v ha 

SU-Z19 zemědělské - zahrady ZZ Soukromá osoba 0,22 
 
 

Podmínky pro využití plochy zemědělské – zahrady (ZZ) 
 

Využití hlavní: 
- zahrady se stavbami pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků - zastavěná plocha do 

35 m2; 
- studny, skleníky, pergoly, pařeniště; 
- oplocení. 
 

Využití přípustné: 
- stávající stavby pro rodinnou rekreaci - chaty, rekreační domky, zahrádkářské chaty; 
- výstavba rodinných domů izolovaných v případě zabezpečení celoročního dopravního 

přístupu a zdroje pitné vody; 
- odstavné plochy pro automobily uživatelů zahrady; 
- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu. 
 

Využití podmíněně přípustné: 
- nové stavby v sesuvných územích jsou podmíněny prokázáním, že využitím plochy 

v sesuvném území nebude narušena stabilita horninového prostředí, případně budou přijata 
opatření k zajištění stability horninového prostředí. 

 
Využití nepřípustné: 

- stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející se stavbami a využíváním pozemků 
uvedeném ve využití hlavním a přípustném. 

 
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 

- zastavitelnost pozemků zahrad do 30 %; 
- maximální výšková hladina nové zástavby 2 NP. 
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Označení plochy:                SU-Z19 
Parcelní čísla pozemků:          1026/1, 1026/2, 1029, 1030 
Celková rozloha:           0,22 ha 
Převažující vlastník:           Soukromá osoba         
Poznámka:                              --- 
 

 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Šumbark 
Plochy zemědělské - zahrady (ZZ) 
 

 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    
   

806

 

Vymezení lokality v rámci města 
Plocha se nachází v bezprostřední blízkosti lesa, je bez dopravního přístupu. 
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Vymezení plochy 
 

 

 

 



Nabídka rozvojových ploch k.ú. Šumbark 
Plochy zemědělské - zahrady (ZZ) 
 

 

KATALOG ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 2015    
   

808

Možnosti využití ploch podle územního plánu Havířov 
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Dopravní napojení, existence inženýrských sítí 
 
Dopravní napojení: 
Lokalita je bez dopravního napojení. 

 

 
 

 
Existence inženýrských sítí: 
Území je dotčeno stávajícím ochranným pásmem vzdušného vedení VVN a dále 
navrhovanou přeložkou vodovodního přivaděče DN500. 
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Legenda použitých značek a barev 
 
Správní území města Havířov je tvořeno šesti katastrálními územími: 

  

 
 
Katalog rozvojových území 2015 má zapracovány následující plochy: 
 

 - zastavitelné plochy (Z-…) 
 

 - plochy přestavby (P-…)  
 
 
Tyto plochy jsou zobrazeny v  členění podle rozdílného způsobu využití území: 
 

Multifunkční využití umožňují plochy  
 
Plochy smíšené obytné – městské centrum     (SMC) 
Plochy smíšené obytné městské       (SM) 
Plochy smíšené obytné venkovské      (SV) 
Plochy smíšené specifické       (SX) 

 
Pro rozvoj území v oblasti výroby, skladování a dalších podnikatelských aktivit 
jsou vymezeny plochy 
 

Plochy výroby a skladování – těžkého průmyslu    (VT) 
Plochy výroby a skladování – lehkého průmyslu    (VL) 
Plochy výroby a skladování – výroby zemědělské    (VZ) 
Plochy smíšené výrobní       (VS) 
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Pro rozvoj území v oblasti bydlení jsou vymezeny plochy 

 
Plochy bydlení hromadného       (BH) 
Plochy bydlení individuálního       (BI) 
            

Pro rozvoj v oblasti občanského vybavení jsou vymezeny plochy 
  

Plochy občanského vybavení - veřejné infrastruktury    (OV) 
Plochy občanského vybavení - sportovních a rekreačních zařízení  (OS) 
Plochy občanského vybavení - komerčních zařízení   (OK) 
Plochy občanského vybavení - specifické     (OX)  

 
Pro rozvoj individuální rekreace jsou vymezeny plochy 

 
Plochy rekreace – zahrádkové osady      (RZ) 
Plochy zemědělské – zahrady      (ZZ) 

 
 

 
 
V případě zájmu o některou z uvedených lokalit v tomto katalogu je nezbytné informaci o 
dané lokalitě doplnit a upřesnit na: 
  
Magistrátu města Havířov - odboru územního rozvoje 
Svornosti 2 
736 01 Havířov - Město 
tel.: 596 803 111 
fax.: 596 803 350 
e-mail: uzemroz@havirov-city.cz 
 
 
Údaje o vlastnících pozemků mají pouze informativní charakter s aktuálností k červnu 2015, 
aktuální informace je nutné ověřit na katastru nemovitostí. Současně mohlo dojít k dělení 
nebo scelování pozemků v rámci jednotlivých ploch. Výpis těchto pozemků v rámci 
rozvojových ploch je rovněž nutné ověřit na katastru nemovitostí. 
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HM-Z15 
Havířov - 

město 
smíšené obytné – městské 

centrum 
SMC 

Soukromá osoba                         
Statutární město Havířov 

2030, 2169/1, 2173/1, 2173/2, 
2173/7, 2173/8, 2176, 2177, 

2178, 2179, 2180, 5055, 5056 
- 0,84 464 

HM-Z16 
Havířov - 

město 
smíšené obytné – městské 

centrum 
SMC Statutární město Havířov 2173/1 - 0,36 464 

HM-P3 
Havířov - 

město 
smíšené obytné – městské 

centrum 
SMC Statutární město Havířov 2194/1, 2194/2, 2194/5, 2196, 

2197, 2198, 2199 - 0,79 464 

HM-P4 
Havířov - 

město 
smíšené obytné – městské 

centrum 
SMC Statutární město Havířov 331/1 - 2,72 469 

PS-Z11 
Prostřední 

Suchá 
smíšené obytné městské SM 

Právnická osoba                       
Soukromá osoba                                           

Statutární město Havířov 

2319/1, 2319/4, 2320/2, 
2321/1, 2321/3, 2321/4, 2322, 

2324/1, 2324/2, 2325/1, 
2325/2, 2325/3, 2325/4, 
2325/5, 2326/1, 2326/2, 
2326/3, 2327/1, 2327/2, 
2327/3, 2328/1, 2328/3, 

2328/4, 2465, 2466, 2467, 
2468, 2469, 2480/3, 2483, 

2484/2, 2487, 2490/2, 2494/1, 
2494/4, 2494/5, 2494/6, 

2664/1, 2664/4 

územní studie 
pro část 

zastavitelné 
plochy 

vymezené 
mimo hranici 
zastavěného 

území do 
1. 1. 2017 

13,73 581 

PS-Z19 
Prostřední 

Suchá 
smíšené obytné městské SM Právnická osoba 2222/1, 2224, 2225/1 - 2,42 581 

PS-Z29 
Prostřední 

Suchá 
smíšené obytné městské SM 

Právnická osoba                  
Soukromá osoba 

1231/1, 1231/8, 1231/41 - 2,76 586 
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PS-Z40 
Prostřední 

Suchá 
smíšené obytné městské SM 

Právnická osoba                       
Soukromá osoba                

Statutární město Havířov 

1231/1, 1231/9, 1231/45, 
1231/52, 1244/1, 1245/1, 

1251/1 
- 5,85 586 

SU-Z10 Šumbark smíšené obytné městské SM 

Česká republika                                                                 
Právnická osoba                                                    
Soukromá osoba                                            

Statutární město Havířov  

1642/11, 1653, 1661/1, 1661/2, 
1661/4, 1661/5, 1661/6, 
1661/7, 1661/8, 1661/9, 

1675/2, 1678, 1679, 1680, 
1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 
1686, 1687, 1689/1, 1689/2, 

1691/1, 1691/9, 1691/10, 
1691/11, 1691/12, 1691/13, 

1698/1, 1698/3, 1704/1, 
1704/2, 1704/3, 1704/4, 

1888/4, 2172, 2173, 2175/2, 
2176 

- 4,44 717 

SU-Z13 Šumbark smíšené obytné městské SM Česká republika 1698/1 - 0,82 717 

SU-Z14 Šumbark smíšené obytné městské SM 
Právnická osoba             
Soukromá osoba                             

Statutární město Havířov      

1692, 1693, 1695, 1696, 
1698/2, 1698/4, 1888/4, 

2105/747, 2150, 2151, 2152, 
2153 

- 1,82 717 

SU-Z15 Šumbark smíšené obytné městské SM Statutární město Havířov 1888/5, 2105/1, 2105/21, 
2105/54, 2105/287, 2105/789 - 1,22 717 

SU-Z17 Šumbark smíšené obytné městské SM Statutární město Havířov 2105/55 - 0,44 717 
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SU-Z35 Šumbark smíšené obytné městské SM 

Česká republika                                 
Právnická osoba                                                                      
Soukromá osoba                                      

Statutární město Havířov  

1916, 2002, 2003, 2004, 2005, 
2008/1, 2008/2, 2008/5, 

2008/37, 2008/38, 2008/39, 
2008/40, 2008/41, 2008/42, 
2008/43, 2008/44, 2008/45, 
2008/46, 2008/47, 2008/48, 
2008/49, 2008/50, 2008/51, 
2008/52, 2008/53, 2008/54, 
2008/55, 2008/162, 2015, 
2023/1, 2023/2, 2024/1, 

2025/2, 2026/1, 2029, 2030, 
2031, 2032, 2036/1 

územní studie 
do 1. 1. 2017 11,74 722 

BL-Z1 Bludovice smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 
673/1, 673/3, 673/4, 673/5, 
673/6, 673/7, 673/8, 673/9, 

673/10, 673/11, 673/33, 673/34 
- 0,26 20 

BL-Z2 Bludovice smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 

689/1, 689/2, 689/3, 689/4, 
689/5, 689/6, 689/7, 689/8, 

689/9, 689/10, 689/11, 689/12, 
689/13, 689/14, 689/15, 
689/16, 689/17, 689/18, 
689/19, 689/20, 689/21, 

689/22, 689/23, 694/1, 694/4, 
695/1, 695/2, 696/6, 696/7, 
696/8, 696/10, 705, 706/1, 
706/2, 706/3, 706/4, 706/5, 
706/6, 706/7, 706/8, 706/9, 
706/10, 706/11, 707, 709/3, 
714/1, 714/2, 727, 728, 743, 

745/1, 746, 1038/3 

- 2,82 20 
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BL-Z3 Bludovice smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 
826/1, 829/2, 829/3, 832/2, 
833/1, 833/2, 835/2, 835/3, 

836/2, 836/3, 836/4 
- 0,23 20 

BL-Z6 Bludovice smíšené obytné venkovské SV Právnická osoba 646/2 - 0,3 25 
BL-Z7 Bludovice smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 763/2, 763/3 - 0,38 25 
BL-Z9 Bludovice smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 856/1, 856/2, 856/3 - 1,12 30 

BL-Z10 Bludovice smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 844/1, 844/7, 844/8, 844/15, 
852/1 

- 0,86 30 

BL-Z11 Bludovice smíšené obytné venkovské SV 
Právnická osoba                                  
Soukromá osoba 

884/3, 884/4, 884/5, 884/6, 
884/8, 884/9, 884/11, 884/16, 

884/21, 957/3 
- 1,36 30 

BL-Z12 Bludovice smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 976/1 - 0,21 35 

BL-Z13 Bludovice smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 945/1, 945/5, 945/6, 945/7, 
945/8 

- 0,27 35 

BL-Z14 Bludovice smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 983/1 - 0,12 35 
BL-Z15 Bludovice smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 985/1, 985/2 - 0,8 35 
BL-Z17 Bludovice smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 994, 995 - 0,3 35 

BL-Z18 Bludovice smíšené obytné venkovské SV 
Právnická osoba                                  
Soukromá osoba 

1013/1, 1013/2, 1014/1, 
1014/2, 1014/3 

- 0,41 40 

BL-Z19 Bludovice smíšené obytné venkovské SV 
Právnická osoba                                  
Soukromá osoba 

930/3, 930/4, 930/5 - 0,69 40 

BL-Z20 Bludovice smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 1026, 1027 - 0,34 40 
BL-Z22 Bludovice smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 1037/1 - 0,37 40 
BL-Z25 Bludovice smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 869/3, 869/4 - 0,1 25 
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BL-Z26 Bludovice smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 896/21, 896/37 - 0,62 25 

BL-Z29 Bludovice smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 

1216/1, 1216/6, 1216/10, 
1216/11, 1216/17, 1216/22, 
1216/23, 1216/24, 1216/25, 
1216/26, 1216/27, 1216/28, 
1216/29, 1216/30, 1216/31 

- 0,79 45 

BL-Z30 Bludovice smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 1244/1, 1244/8, 1244/11, 
1244/12 

- 1,26 45 

BL-Z32 Bludovice smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 1216/3, 1216/4, 1223/1 - 0,79 45 

BL-Z34 Bludovice smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 1188, 1190, 1191, 1194, 1195, 
1198 

- 2,23 45 

BL-Z35 Bludovice smíšené obytné venkovské SV 
Česká republika                            

Statutární město Havířov 
1171/1, 1174 - 1,4 45 

BL-Z36 Bludovice smíšené obytné venkovské SV Právnická osoba 1289 - 0,61 50 

BL-Z39 Bludovice smíšené obytné venkovské SV 
Soukromá osoba                             

Statutární město Havířov 

1358/3, 1358/4, 1358/5, 
1358/7, 1358/8, 1358/9, 
1358/10, 1358/11, 1359 

- 2,62 50 

BL-Z43 Bludovice smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 1106/1, 1108/1, 1108/2 - 0,28 55 
BL-Z44 Bludovice smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 1101/1, 1101/3, 1101/4 - 0,31 55 
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BL-Z45 Bludovice smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 

1102/1, 1102/3, 1102/4, 
1102/5, 1102/13, 1102/16, 
1102/25, 1102/27, 1102/28, 
1102/29, 1102/30, 1102/31, 
1102/32, 1102/33, 1102/34, 
1102/35, 1102/36, 1102/37, 
1102/38, 1102/39, 1102/40, 
1102/41, 1102/42, 1102/43, 

1107/1, 1107/2, 1115/2, 1117 

- 2,72 55 

BL-Z46 Bludovice smíšené obytné venkovské SV 
Česká republika                            
Soukromá osoba 

1058/3, 1058/4, 1058/5, 
1058/7, 1058/11, 1058/22, 

1058/36 
- 2,21 55 

BL-Z47 Bludovice smíšené obytné venkovské SV 
Česká republika                                         
Soukromá osoba 

1058/1, 1058/5, 1058/6, 
1058/12 

- 1,42 55 

BL-Z48 Bludovice smíšené obytné venkovské SV 
Česká republika                    
Soukromá osoba                          

Statutární město Havířov 

1064/1, 1064/2, 1064/4, 
1064/5, 1064/6, 1064/7, 
1064/8, 1064/9, 1064/10, 

1064/13, 1064/24, 1064/25, 
1064/26, 1064/27, 1064/28, 

1064/29 

územní studie 
pro severní 
část 

zastavitelné 
plochy do 
1. 1. 2017 

7,18 60 

BL-Z49 Bludovice smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 1369/1, 1370/1 
územní studie 
do 1. 1. 2017 12,12 65 

BL-Z52 Bludovice smíšené obytné venkovské SV 
Moravskoslezský kraj                                            

Soukromá osoba                              
Statutární město Havířov 

2286/1, 2286/2, 2287/1, 
2287/3, 2287/4, 2287/5 

- 0,51 70 

BL-Z68 Bludovice smíšené obytné venkovské SV Česká republika 2745 - 0,49 75 

BL-Z99 Bludovice smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 2472, 2474/1, 2474/4, 2475/1, 
2475/5 

- 0,19 80 
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BL-Z100 Bludovice smíšené obytné venkovské SV Právnická osoba 2492 - 0,69 80 

BL-Z101 Bludovice smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 2466/9, 2466/10, 2466/11, 
2466/14 

- 0,25 80 

BL-Z102 Bludovice smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 2382, 2383/2, 2384 - 0,37 80 
BL-Z103 Bludovice smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 2374/1, 2378 - 0,33 80 
BL-Z104 Bludovice smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 2364, 2388/1 - 0,99 80 

BL-Z105 Bludovice smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 2405/1, 2405/2, 2405/3, 
2405/4, 2411 

- 0,54 80 

DD-Z2 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 

107/1, 107/3, 107/4, 107/5, 
107/6, 107/12, 107/13, 107/16, 

107/17 
- 0,47 268 

DD-Z3 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 125, 129, 132 - 0,37 268 

DD-Z4 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 140 - 0,18 268 

DD-Z5 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 100 - 0,15 268 

DD-Z6 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 105/3, 105/4 - 0,37 268 

DD-Z7 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 151/1, 151/5, 154 - 0,53 268 

DD-Z8 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 150/5 - 0,23 268 
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DD-Z9 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 89, 92 - 0,31 273 

DD-Z10 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 477/1, 485, 486 - 0,97 278 

DD-Z12 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 468/1, 4883, 4887 - 0,47 278 

DD-Z13 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 81/2, 81/3, 81/4, 81/5 - 0,73 273 

DD-Z15 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV 

Soukromá osoba                                     
Statutární město Havířov 

75/1, 75/4, 75/5 - 0,33 273 

DD-Z16 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 150/6 - 0,27 283 

DD-Z17 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 79 - 0,12 273 

DD-Z18 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 72/3 - 0,18 273 

DD-Z20 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 150/1, 150/7, 150/8 - 0,96 283 

DD-Z21 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 183 - 0,13 288 

DD-Z23 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 187/1 - 1,56 288 

DD-Z24 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 30/3 - 0,14 288 
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DD-Z25 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 30/1, 34, 35, 37, 39, 40 - 1,92 288 

DD-Z26 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 47 - 0,36 288 

DD-Z27 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 518 - 0,27 293 

DD-Z29 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 527/1, 527/2 - 0,17 293 

DD-Z31 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 204, 205 - 0,67 298 

DD-Z32 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 9/3, 9/8, 23 - 0,66 303 

DD-Z34 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 284/1, 284/4 - 0,3 303 

DD-Z35 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 276 - 0,21 303 

DD-Z36 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 444, 445 - 0,28 288 

DD-Z37 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 261/1 - 0,26 303 

DD-Z38 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 292/1 - 0,44 303 

DD-Z41 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 321/5 - 0,17 308 
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DD-Z42 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV 

Česká republika               
Statutární město Havířov 

383/1, 724/4, 724/5, 724/6 - 0,19 308 

DD-Z43 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 385, 386 - 0,35 308 

DD-Z44 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 390/1 - 0,31 308 

DD-Z45 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 372/1, 372/8 - 0,27 308 

DD-Z46 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV 

Právnická osoba                                          
Soukromá osoba 

348/1, 348/5, 348/6, 348/7, 
348/8 - 1,76 313 

DD-Z47 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 348/2, 348/9, 348/10, 348/12, 

348/14 - 0,47 313 

DD-Z48 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 553/1 - 0,44 318 

DD-Z49 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 

555/1, 555/2, 555/3, 558/1, 
558/2, 558/3, 558/4, 558/5, 
563/1, 563/2, 563/5, 563/6, 

563/7, 563/13, 566, 568, 572/4, 
572/6, 572/7, 572/8, 572/9, 

575/1, 575/2, 575/3 

- 2,69 318 

DD-Z50 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 559/1, 559/2 - 0,14 318 
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DD-Z52 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Právnická osoba 

424/1, 424/10, 424/11, 424/12, 
424/13, 424/14, 424/15, 
424/16, 424/17, 424/18, 

424/19, 424/20, 424/21, 424/22 

- 2,08 323 

DD-Z53 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Právnická osoba 406/8, 406/9, 406/10, 406/11, 

407/1, 407/2, 407/3 - 0,7 323 

DD-Z54 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Právnická osoba 406/1, 406/6, 407/4, 408 - 0,65 323 

DD-Z55 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 580/2 - 0,17 328 

DD-Z56 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 586, 640, 648, 650 - 0,81 328 

DD-Z57 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 651/1, 651/4 - 0,45 328 

DD-Z58 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 615 - 0,32 333 

DD-Z61 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 685/3, 685/4 - 0,25 338 

DD-Z63 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 208/1, 236/1, 236/3, 236/4 - 0,28 298 

DD-Z64 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 257 - 0,18 303 

DD-Z65 
Dolní 

Datyně 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 411 - 0,21 323 
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HM-Z12 
Havířov - 

město 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 4808/1, 4808/2, 4808/3, 

4809/1, 4809/2 - 0,44 477 

HM-Z14 
Havířov - 

město 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 4829, 4832 - 0,44 482 

HM-Z17 
Havířov - 

město 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 

4909, 4910, 4921/2, 4921/3, 
4921/4, 4921/5, 4921/6, 

4921/7, 4921/8, 4921/11, 4929, 
4930 

- 1,03 482 

HM-Z18 
Havířov - 

město 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 4770 - 0,45 477 

HM-Z19 
Havířov - 

město 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 4834/2, 4834/3, 4834/6 - 0,18 482 

HM-Z21 
Havířov - 

město 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 4816/3, 4816/4 - 0,46 482 

HM-Z23 
Havířov - 

město 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 4836, 4837/1, 4837/5, 4838 - 0,47 482 

HM-Z24 
Havířov - 

město 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 4756, 4759 - 0,47 482 

HM-Z30 
Havířov - 

město 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 4556, 4557 - 0,76 487 

HM-Z31 
Havířov - 

město 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 4568/1, 4568/2 - 0,21 487 

HM-Z32 
Havířov - 

město 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 4519 - 0,36 487 
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HM-Z33 
Havířov - 

město 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 4571/4, 4571/4 - 0,39 487 

HM-Z34 
Havířov - 

město 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 4600 - 0,45 487 

HM-Z36 
Havířov - 

město 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 4595/1, 4595/2, 4595/3, 

4595/4, 4595/7, 4595/8 - 0,57 487 

HM-Z37 
Havířov - 

město 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 4589/2, 4590 - 0,21 487 

HM-Z38 
Havířov - 

město 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 4594/1, 4594/2 - 0,31 488 

HM-Z39 
Havířov - 

město 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 4636/1 - 0,27 488 

HM-Z40 
Havířov - 

město 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 4646/1, 4646/2, 4646/3, 

4646/4, 4646/5 - 0,66 493 

HM-Z41 
Havířov - 

město 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 4447 - 0,42 493 

HM-Z42 
Havířov - 

město 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 4753, 4754 - 0,42 498 

HM-Z44 
Havířov - 

město 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 4551 - 0,33 488 

HM-Z46 
Havířov - 

město 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 4879 - 0,21 482 
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PS-Z44 
Prostřední 

Suchá 
smíšené obytné venkovské SV Soukromá osoba 

1183, 1190, 1205/1, 1205/2, 
1205/8, 1205/9, 1205/10, 

1205/11 
- 1,21 593 

DS-P2 
Dolní 
Suchá 

smíšené specifické SX 

Česká republika              
Moravskoslezský kraj                        

Právnická osoba                 
Statutární město Havířov 

1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 
1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 

1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 
1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 
1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 
1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 
1/34, 1/35, 1/36, 1/37, 1/38, 
1/39, 1/40, 1/41, 1/42, 1/43, 
1/44, 1/57, 1/58, 1/59, 1/65, 
1/66, 1/67, 1/68, 1/70, 1/71, 
1/72, 1/73, 2/1, 2/2, 2/3, 2/6, 

2/7, 2/8, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/9, 
8/1, 8/2, 8/3, 10/1, 10/2, 10/3, 
10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/9, 
15/1, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 
18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 18/9, 
18/10, 18/11, 18/12, 18/13, 
18/14, 18/15, 20, 26/1, 26/2, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

37, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 
63/6, 63/7, 63/9, 63/10, 63/11, 
63/16, 63/17, 63/18, 94, 124, 
125/1, 125/7, 125/8, 125/9, 
125/10, 126, 132, 133, 134, 
135, 152/1, 152/4, 153/1, 
153/10, 153/11, 153/12, 

153/13, 154, 155/1, 156, 157, 
158/1, 159/1, 159/2, 160 

část plochy 
zasahující do 

územní 
rezervy 

s označením 
DS-R3, 

vymezené pro 
vedení trasy 
silnice I/68, 
lze využít po 

stabilizaci 
trasy silnice 

I/68 

51,32 376 
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DS-P2 
Dolní 
Suchá 

smíšené specifické SX  

161/1, 162, 163, 164/1, 165, 
166/1, 166/2, 168/1, 169, 170, 

171/1, 171/2, 172, 173/1, 
173/2, 173/3, 175, 176/1, 

176/3, 176/4, 176/5, 176/6, 
178/1, 178/2, 179, 180, 181, 

182, 183/1, 183/2, 185/2, 187, 
645/1, 650/1, 650/2, 650/4, 
662/1, 662/4, 1034, 1035, 
1036/1, 1036/2, 1037/1, 
1310/2, 1310/5, 1889/1, 
1889/3, 1889/4, 1889/6, 
1889/7, 1889/8, 1889/9, 
2738/1, 2738/2, 2738/4, 
2738/5, 2738/6, 2738/13, 

2738/14, 2738/15, 2738/16, 
2738/17, 2738/18, 2738/19, 
2755/4, 2755/9, 2755/10, 

2755/40, 2755/42, 2755/43, 
2755/47, 2759/1, 2759/2, 
2759/3, 2759/4, 2759/5, 
2759/6, 2759/7, 2759/8, 

2759/9, 2759/10, 2759/11, 
2759/12, 2759/13, 2759/14, 
2759/15, 2759/16, 2759/17, 
2759/18, 2759/19, 2759/20, 
2759/21, 2759/22, 2759/23, 
2759/24, 2759/25, 2759/26, 
2759/27, 2759/28, 2759/29, 
2759/30, 2759/31, 2759/32, 
2759/33, 2759/34, 2759/36, 
2759/37, 2759/38, 2759/39 
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DS-P7 
Dolní 
Suchá 

smíšené specifické SX 
Česká republika              
Právnická osoba            

1/1, 722/3, 764, 809, 812, 
815/2, 815/6, 815/7, 819, 

820/1, 822, 823, 824, 826/1, 
827/1, 832, 839, 844, 845, 846, 
847, 853, 863, 864, 872, 873, 
875, 876, 878/2, 878/3, 878/4, 
885, 886, 889/2, 917/2, 939, 
959, 988/1, 988/2, 1008/1, 
1008/2, 1008/3, 1028/1, 
1028/2, 1032/1, 1032/2, 

1032/3, 2748 

- 24,6 381 

PS-P7 
Prostřední 

Suchá 
výroby a skladování – 

těžkého průmyslu 
VT 

Právnická osoba                       
Soukromá osoba                                  

Statutární město Havířov 

833/2, 835, 836/1, 836/2, 841, 
842, 843, 844, 845/1, 845/2, 

917/1, 917/2, 918, 926, 927/1, 
927/2, 927/3, 928, 930, 931, 
932, 933, 934, 935, 2627/2, 

2628/2, 2630 

- 3,7 599 

PS-P9 
Prostřední 

Suchá 
výroby a skladování – 

těžkého průmyslu 
VT 

Právnická osoba                       
Soukromá osoba                                           

Statutární město Havířov 

553/1, 591, 656, 660, 666, 680, 
691, 752/1, 752/2, 752/3, 

752/4, 771/1, 771/2, 789, 801, 
805/2, 806, 817/7, 817/10, 
817/11, 817/12, 817/13, 
817/14, 817/15, 817/16, 

817/17, 817/18, 896, 902, 903, 
904, 905/2, 906/1, 912, 1030, 
1031, 2627/3, 2628/1, 2629 

- 28,05 604 

BL-Z92 Bludovice 
výroby a skladování – 

lehkého průmyslu 
VL Právnická osoba 2744 - 1,19 87 
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BL-Z93 Bludovice 
výroby a skladování – 

lehkého průmyslu 
VL Právnická osoba 2492 - 1,64 87 

DS-P4 
Dolní 
Suchá 

výroby a skladování – 
lehkého průmyslu 

VL Právnická osoba 2691/7 - 3,9 388 

DS-P5 
Dolní 
Suchá 

výroby a skladování – 
lehkého průmyslu 

VL Právnická osoba 2691/2, 2691/3, 2691/38, 
2691/39 - 3,84 388 

BL-Z41 Bludovice 
výroby a skladování – 
výroby zemědělské 

VZ Soukromá osoba 1365 - 0,18 93 

BL-Z42 Bludovice 
výroby a skladování – 
výroby zemědělské 

VZ Soukromá osoba 1365, 1368, 1369/3, 1369/2 - 1,25 93 

BL-Z4 Bludovice smíšené výrobní VS Soukromá osoba 

840/2, 840/3, 840/4, 840/5, 
840/6, 840/9, 840/11, 843/1, 
843/2, 844/2, 844/5, 844/6, 

846, 847, 848 

- 0,75 100 

BL-Z23 Bludovice smíšené výrobní VS Soukromá osoba 919/2, 919/4 - 0,65 105 
BL-Z24 Bludovice smíšené výrobní VS Soukromá osoba 919/3 - 0,17 105 

BL-Z53 Bludovice smíšené výrobní VS 
Soukromá osoba                             

Statutární město Havířov 
202/2, 202/103, 202/108, 

582/2, 582/14, 582/16 
- 0,28 110 

BL-Z54 Bludovice smíšené výrobní VS Soukromá osoba 588/1 - 0,2 110 

BL-Z55 Bludovice smíšené výrobní VS 
Soukromá osoba           

Statutární město Havířov 
400/2, 400/8 - 0,46 115 

BL-Z56 Bludovice smíšené výrobní VS Právnická osoba 425/4 - 0,38 115 
BL-Z67 Bludovice smíšené výrobní VS Soukromá osoba 2717/4, 2740, 2741 - 1,3 120 
BL-Z70 Bludovice smíšené výrobní VS Soukromá osoba 2717/1, 2717/3 - 1,46 120 
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BL-Z94 Bludovice smíšené výrobní VS 
Česká republika                     

Statutární město Havířov 
2506/2, 2506/3 - 0,76 125 

BL-Z95 Bludovice smíšené výrobní VS Česká republika 2503/1 - 0,15 125 

BL-Z96 Bludovice smíšené výrobní VS 
Právnická osoba                   
Soukromá osoba 

2492, 2501 - 0,51 125 

BL-Z97 Bludovice smíšené výrobní VS 
Právnická osoba                       
Soukromá osoba 

2238/1, 2238/5 - 0,4 125 

BL-Z98 Bludovice smíšené výrobní VS Právnická osoba 2248/1 - 0,35 125 

BL-P1 Bludovice smíšené výrobní VS Soukromá osoba 

1142/1, 1142/2, 1142/3, 
1142/4, 1142/5, 1142/6, 
1142/7, 1142/8, 1142/9, 

1142/10, 1142/11, 1142/12, 
1142/13, 1144, 1147/1 

- 2,2 130 

DS-Z20 
Dolní 
Suchá 

smíšené výrobní VS 
Soukromá osoba                 

Statutární město Havířov 
2548/1, 2548/7, 2551, 2552, 

2750/12 - 0,63 395 

DS-Z21 
Dolní 
Suchá 

smíšené výrobní VS Soukromá osoba 2449, 2450 - 0,2 395 

DS-Z33 
Dolní 
Suchá 

smíšené výrobní VS Právnická osoba 576 - 0,9 400 

HM-Z1 
Havířov - 

město 
smíšené výrobní VS 

Právnická osoba                                           
Statutární město Havířov 

3828/1, 3828/2, 3828/5, 3867, 
3868, 3871 - 1,64 505 

HM-Z2 
Havířov - 

město 
smíšené výrobní VS 

Právnická osoba                                           
Statutární město Havířov 

3803, 3837/1, 3837/2 - 0,23 505 

PS-Z4 
Prostřední 

Suchá 
smíšené výrobní VS 

Soukromý vlastník                               
Statutární město Havířov 

2663/13, 2702/3, 2703/1, 
2703/2, 2704, 2706/1, 2706/2 - 0,66 612 
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PS-Z5 
Prostřední 

Suchá 
smíšené výrobní VS Soukromý vlastník 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 

27011 - 0,91 612 

PS-Z7 
Prostřední 

Suchá 
smíšené výrobní VS 

Právnická osoba                       
Soukromá osoba 

2548/2, 2552/2, 2573/2, 
2573/3, 2573/4 - 0,38 612 

PS-Z23 
Prostřední 

Suchá 
smíšené výrobní VS 

Soukromá osoba                      
Statutární město Havířov 

96, 97, 98, 99, 100, 252, 253, 
2640/1 - 0,34 617 

PS-Z24 
Prostřední 

Suchá 
smíšené výrobní VS Soukromá osoba 102/1, 105, 248/2 - 0,37 617 

PS-Z25 
Prostřední 

Suchá 
smíšené výrobní VS 

Právnická osoba                  
Soukromá osoba 

87, 125/2, 125/4, 125/5, 125/6, 
125/7, 125/9, 125/10 - 0,99 617 

PS-Z26 
Prostřední 

Suchá 
smíšené výrobní VS Soukromá osoba 109 - 0,06 617 

PS-Z27 
Prostřední 

Suchá 
smíšené výrobní VS 

Právnická osoba             
Soukromá osoba                  

Statutární město Havířov 

41, 45/3, 1230, 1231/1, 
1231/44, 1231/51 - 2,37 623 

PS-Z38 
Prostřední 

Suchá 
smíšené výrobní VS 

Právnická osoba             
Soukromá osoba              

1232, 1233, 1234, 1235 - 0,16 623 

PS-Z39 
Prostřední 

Suchá 
smíšené výrobní VS 

Právnická osoba                     
Statutární město Havířov 

1149/1, 1149/10, 1150, 1153/2 - 0,68 623 

PS-Z47 
Prostřední 

Suchá 
smíšené výrobní VS Právnická osoba 1405/1, 1405/111 - 1,68 628 

PS-Z49 
Prostřední 

Suchá 
smíšené výrobní VS Právnická osoba 1409/1, 1409/23, 1409/24 - 1,25 628 
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PS-Z51 
Prostřední 

Suchá 
smíšené výrobní VS 

Česká repubklika                            
Právnická osoba 

1409/2, 1409/19, 1409/20 - 1,9 628 

PS-Z61 
Prostřední 

Suchá 
smíšené výrobní VS Právnická osoba 27/1, 28, 29, 30/1, 31/1, 35/1 - 0,56 623 

PS-P1 
Prostřední 

Suchá 
smíšené výrobní VS 

Právnická osoba           
Soukromá osoba 

218, 219, 240/1, 240/2, 240/3, 
240/4, 240/5, 240/6, 240/7, 

240/8, 240/9, 240/10, 240/11, 
240/12, 240/13, 240/14, 
240/15, 242, 246/2, 247, 

2638/1, 2638/4 

- 1,25 617 

PS-P2 
Prostřední 

Suchá 
smíšené výrobní VS Soukromá osoba 248/1, 255, 256/1, 256/2, 257 - 0,47 617 

PS-P3 
Prostřední 

Suchá 
smíšené výrobní VS Soukromá osoba 

225, 226, 227/1, 229, 230, 231, 
232/1, 233, 234/2, 238/1, 

238/2, 238/5 
- 1,31 618 

PS-P4 
Prostřední 

Suchá 
smíšené výrobní VS 

Právnická osoba            
Soukromá osoba 

89, 90, 91, 92/1, 92/2, 93/1, 
93/2, 93/3, 93/4, 93/5, 93/6, 

93/7, 93/8, 179, 180, 181, 183, 
184 

- 2,84 618 

PS-P5 
Prostřední 

Suchá 
smíšené výrobní VS 

Česká republika                    
Právnická osoba                  
Soukromá osoba                  

Statutární město Havířov 

2058, 2059, 2060/2, 2060/3, 
2060/4, 2061, 2062, 2063/1, 

2063/2, 2065/1, 2065/2, 2066, 
2067, 2068, 2069/1, 2069/2, 
2070, 2071/1, 2072, 2203, 
2720/1, 2723, 2724, 2725, 

2726/1, 2727/1, 2728, 2730/1, 
2731, 2732/1, 2734/1, 2735, 
2736, 2737, 2739/1, 2740/2 

- 3,48 633 
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PS-P6 
Prostřední 

Suchá 
smíšené výrobní VS 

Právnická osoba           
Soukromá osoba                 

Statutární město Havířov 

2056, 2057/1, 2060/1, 2061, 
2073/1, 2073/2, 2073/10, 

2073/11, 2202, 2740/2, 2740/3, 
2741, 2742, 2743/1, 2744, 

2745, 2746 

- 1,7 633 

SU-Z16 Šumbark smíšené výrobní VS 
Právnická osoba           

Statutární město Havířov      
2105/1, 2154/1, 2154/2 - 0,24 729 

SU-Z24 Šumbark smíšené výrobní VS 
Soukromá osoba                                              

Statutární město Havířov                                     
1964/3, 1964/4, 1964/5 - 0,12 734 

SU-Z27 Šumbark smíšené výrobní VS 
Moravskoslezský kraj 

Právnická osoba 
2460, 2462/4 - 0,22 739 

SU-Z28 Šumbark smíšené výrobní VS Statutární město Havířov 284/1 - 0,23 739 
SU-Z31 Šumbark smíšené výrobní VS Soukromá osoba 1192/4, 1192/5, 1193/4 - 0,38 744 

SU-Z34 Šumbark smíšené výrobní VS 
Soukromá osoba                                              

Statutární město Havířov                                     

2008/29, 2366/3, 2367/1, 2368, 
2369/1, 2370/1, 2371, 2372, 

2373/1 
- 0,79 749 

SU-P1 Šumbark smíšené výrobní VS 
Právnická osoba          
Soukromá osoba                     

Statutární město Havířov      

2445/1, 2445/2, 2446/1, 
2446/2, 2447/1, 2447/2, 
2448/3, 2448/4, 2448/5, 
2448/6, 2449/1, 2449/2, 
2449/3, 2449/5, 2451/1, 
2451/2, 2451/3, 2451/4, 
2453/1, 2453/2, 2453/3 

- 1,62 739 

SU-P2 Šumbark smíšené výrobní VS 

Česká republika                                     
Právnická osoba                           
Soukromá osoba                                    

Statutární město Havířov           

2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 
2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 

2441, 2453/4 
- 1,05 739 

SU-P4 Šumbark smíšené výrobní VS Statutární město Havířov 826/4, 829/2 - 0,44 754 
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SU-P5 Šumbark smíšené výrobní VS Soukromá osoba 
1980/1, 1980/2, 1981, 1982, 
1983/1, 1983/2, 1984, 1985, 

1986, 1987, 1988, 1989 
- 0,77 734 

HM-Z7 
Havířov - 

město 
bydlení hromadného BH 

Právnická osoba                                           
Statutární město Havířov 

1539/1, 1539/2, 1541, 1546 - 0,92 512 

HM-Z10 
Havířov - 

město 
bydlení hromadného BH 

Česká republika                                  
Právnická osoba                          

Statutární město Havířov 

4004, 4011, 4012, 4013, 4014, 
4016, 4033 - 1,95 512 

HM-Z20 
Havířov - 

město 
bydlení hromadného BH Statutární město Havířov 1174/1, 1175, 1176 - 0,58 522 

HM-P1 
Havířov - 

město 
bydlení hromadného BH Soukromá osoba 4034, 4035, 4036, 4038 - 0,53 517 

PS-Z48 
Prostřední 

Suchá 
bydlení hromadného BH 

Česká republika             
Statutární město Havířov 

1405/30, 1405/76 - 1,12 640 

BL-Z40 Bludovice bydlení individuálního BI 
Soukromá osoba                             

Statutární město Havířov 

1419/10, 1419/11, 1419/12, 
1419/13, 1419/14, 1419/15, 
1419/16, 1419/17, 1419/18, 
1419/19, 1419/20, 1419/21, 

1435 

- 2,01 138 

BL-Z58 Bludovice bydlení individuálního BI Soukromá osoba 2968/2, 2968/3 - 0,93 143 
BL-Z59 Bludovice bydlení individuálního BI Soukromá osoba 2960 - 0,25 143 
BL-Z62 Bludovice bydlení individuálního BI Soukromá osoba 2858/1 - 0,46 143 
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BL-Z63 Bludovice bydlení individuálního BI 
Právnická osoba                                  
Soukromá osoba                     

Statutární město Havířov 

2797, 2803/7, 2803/8, 2803/9, 
2803/12, 2803/27, 2803/28, 
2803/29, 2803/30, 2804/5, 
2804/6, 2804/8, 2809/1, 
2809/4, 2809/5, 2809/6, 
2809/7, 2809/8, 2809/11, 

2809/12, 2809/20, 2809/28, 
2809/37, 2809/39, 2809/40, 
2809/41, 2809/44, 2809/48, 
2809/49, 2809/53, 2809/57, 

2809/58, 2809/59, 
2809/602809/61, 2809/62, 
2809/63, 2809/64, 2809/65, 
2809/66, 2809/67, 2809/68, 
2809/76, 2809/77, 2809/78, 
2809/79, 2809/81, 2809/82, 
2809/83, 2809/84, 2812/2, 

2813/1, 2814/1, 2814/2, 2819, 
2823, 2824, 2826, 2827/16, 

2827/17, 2938/5 

- 7,6 148 

BL-Z65 Bludovice bydlení individuálního BI 
Soukromá osoba                             

Statutární město Havířov 

2592/21, 2592/22, 2592/23, 
2592/24, 2592/25, 2592/26, 
2592/27, 2592/28, 2592/29, 
2592/30, 2727/1, 2727/6, 
2729/1, 2729/2, 2803/1, 

2803/8, 2803/11, 2803/21, 
2803/22, 2803/23, 2803/24, 
2804/7, 2809/17, 2809/18, 

2809/19 

- 4,14 153 
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BL-Z66 Bludovice bydlení individuálního BI Soukromá osoba 

2727/1, 2727/4, 2727/7, 
2727/8, 2727/9, 2727/10, 

2729/1, 2729/2, 2784, 2785/2, 
2785/3, 2787, 2799, 2801, 
2802/1, 2802/2, 2802/3, 

2803/10, 2803/16, 2803/15 

- 4,59 158 

BL-Z71 Bludovice bydlení individuálního BI 
Soukromá osoba                             

Statutární město Havířov 
2090/15, 2619/3, 2619/6, 
2619/9, 2620/1, 2620/2 

- 0,5 163 

BL-Z72 Bludovice bydlení individuálního BI 
Soukromá osoba                             

Statutární město Havířov 

2090/15, 2617/1, 2617/3, 
2617/5, 2618/1, 2618/2, 

2618/3, 2618/4 
- 1,15 163 

BL-Z73 Bludovice bydlení individuálního BI 
Právnická osoba             
Soukromá osoba                         

Statutární město Havířov 

2633, 2635/1, 2635/5, 2635/6, 
2635/7, 2635/12, 2635/15, 
2635/16,2635/17, 2635/18, 
2635/19, 2635/20, 2635/21, 
2635/22, 2635/23, 2635/24, 
2635/25, 2635/26, 2635/27, 
2635/28, 2635/29, 2635/30, 
2635/31, 2635/32, 2635/34, 
2635/35, 2635/36, 2635/37, 
2635/38, 2635/39, 2635/40, 
2635/41, 2635/42, 2635/43, 

2635/44, 2635/45 

- 4,07 168 

BL-Z74 Bludovice bydlení individuálního BI Soukromá osoba 2703, 2704/1, 2706/1, 2706/2 - 0,92 168 

BL-Z75 Bludovice bydlení individuálního BI Soukromá osoba 

2684/1, 2684/15, 2684/16, 
2684/18, 2684/19, 2684/20, 

2685/1, 2685/15, 2693, 2699, 
3268/1, 3268/2 

- 1,11 173 

BL-Z76 Bludovice bydlení individuálního BI Soukromá osoba 2653/1, 2653/2, 2657/1, 2658 - 2,03 178 
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BL-Z77 Bludovice bydlení individuálního BI Soukromá osoba 
2548/2, 2563,2564, 2565, 

2648/6,2656/1, 2656/3, 2656/7, 
2662/1, 2662/2 

- 1,27 178 

BL-Z79 Bludovice bydlení individuálního BI Soukromá osoba 2099, 2102 - 0,91 183 
BL-Z80 Bludovice bydlení individuálního BI Soukromá osoba 2594/8, 2594/18 - 0,49 183 

BL-Z81 Bludovice bydlení individuálního BI Soukromá osoba 2594/12, 2594/13, 2594/15, 
2594/16 

- 1,02 183 

BL-Z82 Bludovice bydlení individuálního BI Soukromá osoba 1664/2, 1664/3, 1664/4, 1665, 
1676/2, 1668/3 

- 0,4 188 

BL-Z83 Bludovice bydlení individuálního BI Soukromá osoba 1669/1, 1669/2 - 0,41 188 
BL-Z84 Bludovice bydlení individuálního BI Soukromá osoba 1769/1, 1769/2, 1769/3 - 0,67 193 

BL-Z85 Bludovice bydlení individuálního BI 
Právnická osoba                           
Soukromá osoba 

2120/1, 2121/1, 2121/2, 
2121/15, 2121/16, 2121/17, 

2121/18 
- 0,6 198 

BL-Z86 Bludovice bydlení individuálního BI 
Soukromá osoba                             

Statutární město Havířov 
2575/2, 2575/11, 2576/1, 
2576/2, 2576/3, 2577/2 

- 0,65 203 

BL-Z87 Bludovice bydlení individuálního BI Soukromá osoba 
2125/1, 2125/2, 2126/3, 
2126/4, 2126/5, 2127/2, 

2127/3, 2127/21 
- 0,94 198 

BL-Z88 Bludovice bydlení individuálního BI 
Soukromá osoba                             

Statutární město Havířov 
2150/1, 2150/8, 2150/10, 

2150/11, 2170/3, 2170/4, 2171 
- 2,18 208 

BL-Z89 Bludovice bydlení individuálního BI Soukromá osoba 2139, 2140 - 0,2 213 

BL-Z90 Bludovice bydlení individuálního BI Soukromá osoba 2170/6, 2170/8, 2170/220, 
2170/221 

- 0,48 208 
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BL-Z91 Bludovice bydlení individuálního BI Soukromá osoba 2208/1, 2209/1 - 0,31 218 

DS-Z1 
Dolní 
Suchá 

bydlení individuálního BI Právnická osoba 1772/1, 1772/3, 1772/5 - 1,06 408 

DS-Z4 
Dolní 
Suchá 

bydlení individuálního BI 
Soukromá osoba        

Statutární město Havířov 
1574, 1590, 1591, 1683/1, 

1694, 2730/7, 2730/9 - 0,86 413 

DS-Z5 
Dolní 
Suchá 

bydlení individuálního BI Soukromá osoba          1413, 1414/1, 1420 - 0,77 413 

DS-Z6 
Dolní 
Suchá 

bydlení individuálního BI Soukromá osoba 1430/1, 1430/2, 1436/1, 
1436/2, 1438/4, 1439 - 0,46 413 

DS-Z7 
Dolní 
Suchá 

bydlení individuálního BI Soukromá osoba 
2344/1, 2345, 2346, 2347, 
2351/2, 2351/3, 2351/4, 
2351/7, 2351/8, 2351/9 

- 0,9 413 

DS-Z8 
Dolní 
Suchá 

bydlení individuálního BI Soukromá osoba 1503, 1504, 1513/2, 1514 - 0,53 413 

DS-Z9 
Dolní 
Suchá 

bydlení individuálního BI 
Soukromá osoba        

Statutární město Havířov   

2354/1, 2354/3, 2359/1, 
2359/4, 2359/5, 2359/6, 
2359/7, 2361/1, 2361/2, 
2366/1, 2366/3, 2366/4, 
2366/5, 2366/6, 2366/7, 

2366/8, 2368, 2372, 2377, 
2378/1, 2378/2 

- 1,58 418 

DS-Z10 
Dolní 
Suchá 

bydlení individuálního BI Soukromá osoba 2332/8, 2332/13, 2332/16, 
2332/19, 2398/1 - 0,86 418 
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DS-Z11 
Dolní 
Suchá 

bydlení individuálního BI Soukromá osoba 

2002/2, 2002/6, 2005/1, 
2005/2, 2013/1, 2013/2, 

2013/3, 2013/4, 2013/8, 2014, 
2016/1, 2016/3, 2016/4, 2018, 
2020, 2021, 2022, 2036, 2037, 
2038, 2039/1, 2039/3, 2040/1, 

2040/3, 2279, 2281, 2304, 
2323, 2324, 2325, 2326, 2328, 

2329  

- 6,05 418 

DS-Z12 
Dolní 
Suchá 

bydlení individuálního BI Soukromá osoba 1652/1, 1652/2 - 0,26 423 

DS-Z13 
Dolní 
Suchá 

bydlení individuálního BI Soukromá osoba 1647, 1650, 1986, 1990, 1991, 
1992/1, 1992/2 - 1,23 423 

DS-Z14 
Dolní 
Suchá 

bydlení individuálního BI Soukromá osoba 2033/1, 2033/2, 2033/3, 2046, 
2047, 2053, 2054, 2057 - 0,93 423 

DS-Z15 
Dolní 
Suchá 

bydlení individuálního BI Soukromá osoba 

2487/3, 2487/8, 2487/11, 
2487/13, 2487/18, 2487/19, 
2487/20, 2487/21, 2487/22, 

2488, 2499/4, 2499/10, 
2499/14, 2499/15, 2499/16, 
2499/17, 2511/3, 2511/4, 

2511/5, 2511/15 

- 1,1 428 

DS-Z16 
Dolní 
Suchá 

bydlení individuálního BI Soukromá osoba 2521/1 - 0,5 428 

DS-Z17 
Dolní 
Suchá 

bydlení individuálního BI Soukromá osoba 2595, 2596/1, 2596/2, 2598, 
2599, 2600, 2601 - 0,34 433 

DS-Z18 
Dolní 
Suchá 

bydlení individuálního BI 
Právnická osoba              
Soukromá osoba 

2578/1, 2592, 2595 - 0,22 433 
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DS-Z19 
Dolní 
Suchá 

bydlení individuálního BI Soukromá osoba 2548/1, 2548/2, 2548/3, 
2548/6, 2548/7, 2548/19 - 2,04 433 

DS-Z22 
Dolní 
Suchá 

bydlení individuálního BI Soukromá osoba 2111/1, 2111/5, 2111/6, 
2114/6, 2114/9 - 0,43 438 

DS-Z23 
Dolní 
Suchá 

bydlení individuálního BI Soukromá osoba 

2086, 2092, 2093, 2104/3, 
2104/4, 2104/5, 2104/6, 
2104/8, 2104/9, 2104/10, 
2104/11, 2114/2, 2114/7 

- 0,81 423 

DS-Z24 
Dolní 
Suchá 

bydlení individuálního BI Soukromá osoba 2218, 2219, 2220 - 0,25 438 

DS-Z25 
Dolní 
Suchá 

bydlení individuálního BI 
Právnická osoba             
Soukromá osoba 

2123/1, 2124/1, 2140/1, 2141, 
2142 - 0,53 438 

DS-Z26 
Dolní 
Suchá 

bydlení individuálního BI Právnická osoba 2208, 2212, 2213, 2214, 2215, 
2216/2, 2216/4, 2217 - 0,71 438 

DS-Z27 
Dolní 
Suchá 

bydlení individuálního BI Soukromá osoba 2172, 2175 - 0,76 438 

DS-Z30 
Dolní 
Suchá 

bydlení individuálního BI Právnická osoba 1863/2 - 0,69 423 

DS-Z31 
Dolní 
Suchá 

bydlení individuálního BI 
Právnická osoba                     
Soukromá osoba 

1952/3, 1952/4, 1952/5, 
1952/6, 1952/7, 1952/8, 1975 - 1,34 423 

DS-Z34 
Dolní 
Suchá 

bydlení individuálního BI Soukromá osoba 

2129, 2130/1, 2131, 2132/1, 
2132/3, 2132/4, 2132/5, 

2132/6, 2132/8, 2133, 2137/1, 
2138/1 

- 1,03 438 

DS-Z35 
Dolní 
Suchá 

bydlení individuálního BI Soukromá osoba 1954/1, 1954/3 - 0,9 438 
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DS-Z37 
Dolní 
Suchá 

bydlení individuálního BI Právnická osoba 1731, 1733/1, 1734 - 1,3 408 

DS-P3 
Dolní 
Suchá 

bydlení individuálního BI 
Právnická osoba            
Soukromá osoba 

1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 
1915, 1916, 1918/1, 1918/2, 
1919, 1920/1, 1920/2, 1932, 

1960/2 

- 0,9 423 

HM-Z29 
Havířov - 

město 
bydlení individuálního BI Soukromá osoba 4168, 4169, 4177 - 0,51 529 

PS-Z1 
Prostřední 

Suchá 
bydlení individuálního BI Soukromý vlastník 2587/2, 2592, 2593 - 0,4 648 

PS-Z2 
Prostřední 

Suchá 
bydlení individuálního BI Soukromý vlastník 2585/1, 2585/3 - 0,32 648 

PS-Z6 
Prostřední 

Suchá 
bydlení individuálního BI Soukromý vlastník 2577, 2578, 2579 - 0,39 648 

PS-Z13 
Prostřední 

Suchá 
bydlení individuálního BI 

Právnická osoba                       
Soukromá osoba                                           

Statutární město Havířov 

2206/1, 2528/1, 2528/2, 
2528/6, 2528/13, 2528/14, 
2528/15, 2528/17, 2528/18, 

2529/1, 2529/2, 2529/4, 
2530/2, 2555/4 

- 1,31 648 

PS-Z14 
Prostřední 

Suchá 
bydlení individuálního BI Soukromý vlastník 2540/1 - 0,4 648 

PS-Z17 
Prostřední 

Suchá 
bydlení individuálního BI 

Soukromý vlastník                               
Statutární město Havířov 

1937/2, 1937/3, 1937/25, 
1937/26 - 0,34 653 

PS-Z18 
Prostřední 

Suchá 
bydlení individuálního BI Soukromá osoba 

1988/2, 1988/3, 1988/7, 
1990/1, 1990/2, 1990/7, 

1992/2, 1992/3, 1992/4, 1992/7 
- 0,41 653 
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PS-Z28 
Prostřední 

Suchá 
bydlení individuálního BI 

Právnická osoba                  
Soukromá osoba 

41, 45/1, 45/2, 45/4, 45/5, 45/6, 
45/7, 45/8, 45/9, 45/10, 45/13, 

45/14, 45/15, 45/16, 45/17, 
45/45 

- 1,12 659 

PS-Z32 
Prostřední 

Suchá 
bydlení individuálního BI 

Právnická osoba         
Soukromá osoba 

166/1, 166/2, 166/11, 166/13, 
166/14 - 0,77 659 

PS-Z33 
Prostřední 

Suchá 
bydlení individuálního BI Soukromá osoba 161/1 - 0,69 659 

PS-Z34 
Prostřední 

Suchá 
bydlení individuálního BI Soukromá osoba 136/1, 140/1, 140/3, 155/1, 

155/7, 160/1, 160/2 - 1,26 659 

PS-Z45 
Prostřední 

Suchá 
bydlení individuálního BI Soukromá osoba 1193/1, 1270/1, 1270/5 - 0,83 664 

PS-Z46 
Prostřední 

Suchá 
bydlení individuálního BI 

Právnická osoba                    
Soukromá osoba  

1405/1, 1405/106, 1405/107, 
1405/109, 1405/111, 1562 - 1,27 669 

PS-Z52 
Prostřední 

Suchá 
bydlení individuálního BI 

Právnická osoba              
Soukromá osoba 

1415/1, 1415/9 - 0,62 674 

PS-Z53 
Prostřední 

Suchá 
bydlení individuálního BI Soukromá osoba 1896/2, 1896/4, 1896/5, 

1897/1, 1897/9, 1898 - 0,58 674 

PS-Z54 
Prostřední 

Suchá 
bydlení individuálního BI 

Česká republika         
Právnická osoba             
Soukromá osoba 

1910/11, 1912/4, 1913/4, 
1914/1, 1914/2, 1914/3, 

1914/4, 1916, 1917, 1918/1, 
1918/2 

- 1,54 674 
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PS-Z55 
Prostřední 

Suchá 
bydlení individuálního BI 

Právnická osoba         
Soukromá osoba         

Statutární město Havířov 

1835/2, 1838/2, 1854/2, 
1854/10, 1876/1, 1876/14, 
1876/15, 1876/16, 1876/17, 
1876/19, 1876/20, 1876/21, 

1876/22, 1877 

- 2,04 653 

PS-Z56 
Prostřední 

Suchá 
bydlení individuálního BI Soukromá osoba 1942/1, 1942/3, 1942/4, 

1949/1, 1956, 1957 - 1,72 653 

PS-Z57 
Prostřední 

Suchá 
bydlení individuálního BI 

Právnická osoba          
Soukromá osoba 

1804/1, 1804/2, 1804/3, 
1804/4, 1804/5, 1804/6, 
1804/8, 1804/9, 1804/10, 

1804/11, 1804/13, 1804/14, 
1805/2, 1805/4 

- 0,73 653 

PS-Z58 
Prostřední 

Suchá 
bydlení individuálního BI Soukromá osoba 1980/2, 1981/1, 1981/2 - 0,46 653 

PS-Z59 
Prostřední 

Suchá 
bydlení individuálního BI Soukromá osoba 1973, 1974, 1976/1, 1976/2, 

1977/1, 1977/2 - 1,74 654 

PS-Z63 
Prostřední 

Suchá 
bydlení individuálního BI Soukromá osoba 125/2 - 0,19 659 

PS-Z64 
Prostřední 

Suchá 
bydlení individuálního BI Soukromá osoba 1409/22 - 0,13 669 

SU-Z1 Šumbark bydlení individuálního BI 
Česká republika                          
Právnická osoba               
Soukromá osoba 

1557/1, 1563, 1567, 1568/1, 
1569, 1570, 1573, 1581/1, 
1581/2, 1582, 1583, 1584, 
1585, 1586, 1589, 1590/1, 

1590/2, 1590/3, 1591, 1592, 
1593/1, 1593/6, 1593/9, 

1593/10, 1593/11, 1594/6 

- 4,99 761 

SU-Z2 Šumbark bydlení individuálního BI Soukromá osoba 1574/1 - 0,17 761 
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SU-Z3 Šumbark bydlení individuálního BI Soukromá osoba 
1596/1, 1596/9, 1596/11, 

1596/12, 1596/13, 1596/14, 
1596/15, 1596/16 

- 0,66 761 

SU-Z4 Šumbark bydlení individuálního BI Právnická osoba 1605 - 1,04 761 

SU-Z5 Šumbark bydlení individuálního BI 
Právnická osoba                  
Soukromá osoba                                     

Statutární město Havířov 

1642/1, 1642/3, 1642/4, 
1642/5, 1642/6, 1642/7, 
1642/8, 1642/9, 1642/10, 

1642/11, 1642/12, 1642/18, 
1642/19, 1642/20, 1642/22, 

1642/23, 1653, 1654/3, 1654/4, 
1654/5, 1654/6, 1654/7, 

1654/8, 1654/10, 1654/11, 
1654/12, 1654/26, 1654/27, 
1654/39, 1654/41, 1654/43, 

1654/45 

Pro část této 
plochy je 

zpracována 
Územní studie 

lokalita 
Šumbark – 

severně 
Petřvaldské 

(jižně od 
Jelena) 

6,86 766 

SU-Z6 Šumbark bydlení individuálního BI Soukromá osoba 2206/1, 2211, 2212, 2221, 
2222/1, 2222/2, 2226, 2227 - 2,97 766 

SU-Z8 Šumbark bydlení individuálního BI Soukromá osoba 2311/1, 2311/4, 2311/9, 
2311/10 - 0,53 771 

SU-Z32 Šumbark bydlení individuálního BI Soukromá osoba 1892/4, 1893/1 - 0,25 776 

BL-Z37 Bludovice 
občanského vybavení – 
veřejné infrastruktury 

OV 
Soukromá osoba                             

Statutární město Havířov 
1145/1, 1145/8 - 0,3 225 

BL-Z50 Bludovice 
občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV 
Soukromá osoba                             

Statutární město Havířov 
92/1, 92/3 - 0,17 230 

BL-Z64 Bludovice 
občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV 
Právnická osoba                           
Soukromá osoba 

2803/10, 2806/25, 2803/26, 
2803/31, 2803/32 

- 0,37 235 
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HM-Z22 
Havířov - 

město 
občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV 
Moravskoslezský kraj                                 

Právnická osoba 
2230/1, 2230/8 - 2,69 536 

HM-Z25 
Havířov - 

město 
občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV Soukromá osoba 4079/2 - 0,12 541 

HM-Z27 
Havířov - 

město 
občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV Soukromá osoba 4083, 4085/12 - 0,17 541 

HM-P5 
Havířov - 

město 
občanského vybavení – 
veřejné infrastruktury 

OV 
Česká republika         
Právnická osoba       

Statutární město Havířov 

2206, 2207, 2208, 2209, 
2210/1, 2210/2, 2211, 2212, 

2214 
- 1,84 536 

PS-Z20 
Prostřední 

Suchá 
občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV Právnická osoba 2249/1, 2250 - 0,22 681 

PS-Z21 
Prostřední 

Suchá 
občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV 
Česká republika             
Soukromá osoba                 

Statutární město Havířov 

2167/2, 2167/3, 2167/4, 
2222/2, 2222/5, 2256/1 - 0,34 681 

PS-Z35 
Prostřední 

Suchá 
občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV 
Právnická osoba                  
Soukromá osoba 

141, 142/1, 142/2, 143, 144, 
147, 148/2 - 0,6 686 

PS-Z36 
Prostřední 

Suchá 
občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV 
Právnická osoba           

Statutární město Havířov 
1655/9, 1655/10, 1655/13 - 0,2 686 

PS-Z37 
Prostřední 

Suchá 
občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV Soukromá osoba 1657/1, 1657/2, 1658/1, 
1658/4, 1658/5, 1662 - 0,32 686 

PS-Z62 
Prostřední 

Suchá 
občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV Právnická osoba 1068/12, 1143/2, 1143/5 - 0,35 691 

SU-Z7 Šumbark 
občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV 
Právnická osoba             
Soukromá osoba                   

1654/1, 1654/44 - 0,53 783 
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SU-Z20 Šumbark 
občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV Soukromá osoba 980, 1018, 1020 - 0,93 788 

SU-Z21 Šumbark 
občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV 
Soukromá osoba                          

Statutární město Havířov 
973/1, 975/1 - 0,21 788 

SU-Z25 Šumbark 
občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV Statutární město Havířov 944/347, 944/349, 944/361, 
944/353 - 0,25 793 

BL-Z51 Bludovice 
občanského vybavení - 

sportovních a rekreačních 
zařízení 

OS 
Právnická osoba                                  
Soukromá osoba                                           

Statutární město Havířov 

610, 612, 1234/2, 1234/3, 
1234/4, 1234/5, 1234/6, 

1234/7, 1234/8, 1236, 1237 
- 2,5 214 

DD-Z40 
Dolní 

Datyně 

občanského vybavení - 
sportovních a rekreačních 

zařízení 
OS Právnická osoba 304 - 0,61 344 

HM-Z9 
Havířov - 

město 

občanského vybavení - 
sportovních a rekreačních 

zařízení 
OS 

Česká republika                                        
Statutární město Havířov 

3977, 3987, 4015, 4016, 4021/2 - 3,17 548 

HM-P6 
Havířov - 

město 

občanského vybavení – 
sportovních a rekreačních 

zařízení 
OS 

Soukromá osoba               
Statutární město Havířov 

2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 
2298 - 0,63 553 

BL-P2 Bludovice 
občanského vybavení – 

komerčních zařízení 
OK 

Právnická osoba           
Statutární město Havířov 

590, 592, 2979/1, 2979/4, 
2979/5, 2995/1, 2995/2, 
2995/3, 2995/4, 2995/5, 
2995/6, 2995/7, 2995/8, 

2995/14, 2995/15, 2995/16, 
2995/17 

- 4,68 247 

HM-Z3 
Havířov - 

město 
občanského vybavení - 
komerčních zařízení 

OK Statutární město Havířov 3722, 3726/1, 3726/2 - 0,63 560 



 

KATALOG  ROZVOJOVÝCH  ÚZEMÍ  2015          

847

Označení 
plochy 

Katastrální 
území 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník Dotčené pozemky Podmínky 

realizace  

Orientační 
výměra 

v ha 

Informace 
k lokalit ě 
na straně 
katalogu 

HM-Z4 
Havířov - 

město 
občanského vybavení - 
komerčních zařízení 

OK Statutární město Havířov 3703/1 

využití plochy 
se připouští po 

realizaci 
přeložky 

silnice I/11 

0,61 560 

PS-Z15 
Prostřední 

Suchá 
občanského vybavení OK Právnická osoba 

2206/22, 2206/62, 2206/63, 
2206/77, 2206/78, 2206/79, 
2206/87, 2206/88, 2206/89 

- 1,11 697 

PS-P10 
Prostřední 

Suchá 
občanského vybavení – 

komerčních zařízení 
OK 

Právnická osoba                               
Statutární město Havířov 

2206/1, 2206/8, 2206/10, 
2206/13, 2206/15, 2206/16, 
2206/23, 2206/25, 2206/28, 
2206/29, 2206/30, 2206/32, 
2206/39, 2206/42, 2206/43, 
2206/51, 2206/65, 2492/14, 
2500, 2501, 2506, 2510/1, 
2510/2, 2510/3, 2510/6, 

2531/1, 2532, 2533, 2534, 
2535, 2662/3, 2662/4, 2662/5, 

23662/6 

- 11,14 702 

SU-Z30 Šumbark 
občanského vybavení - 
komerčních zařízení 

OK Statutární město Havířov 284/1 - 0,43 799 

DD-Z39 
Dolní 

Datyně 
občanského vybavení - 

specifické 
OX Právnická osoba 314/1 - 3,85 350 

HM-Z6 
Havířov - 

město 
občanského vybavení - 

specifické 
OX 

Soukromá osoba                         
Statutární město Havířov 

1546, 1548 - 1,04 566 

DD-Z11 
Dolní 

Datyně 
rekreace – zahrádkové 

osady 
RZ Soukromá osoba 477/2 - 0,25 356 
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DD-Z59 
Dolní 

Datyně 
rekreace – zahrádkové 

osady 
RZ Právnická osoba 678/2 - 0,37 361 

DD-Z60 
Dolní 

Datyně 
rekreace – zahrádkové 

osady 
RZ Soukromá osoba 685/1, 685/2 - 0,25 361 

DS-Z2 
Dolní 
Suchá 

rekreace – zahrádkové 
osady 

RZ 
Právnická osoba                                     
Soukromá osoba 

1710/1, 1710/2, 1759/2, 1761, 
1762, 1763, 1764/1, 1764/2, 
1765/1, 1765/2, 1767, 1768, 

1770 

- 1,72 444 

DS-Z3 
Dolní 
Suchá 

rekreace – zahrádkové 
osady 

RZ 
Soukromá osoba        

Statutární město Havířov 
1683/4, 2730/10 - 0,61 444 

DS-Z28 
Dolní 
Suchá 

rekreace - zahrádkové 
osady 

RZ Právnická osoba 1783, 1784/1, 1784/3 - 0,83 444 

DS-Z29 
Dolní 
Suchá 

rekreace - zahrádkové 
osady 

RZ Právnická osoba 1863/1 - 0,74 449 

BL-Z16 Bludovice zemědělské - zahrady ZZ Soukromá osoba 946 - 0,44 253 
BL-Z21 Bludovice zemědělské - zahrady ZZ Soukromá osoba 1021/1, 1022/1 - 0,13 253 
BL-Z28 Bludovice zemědělské - zahrady ZZ Soukromá osoba 623/1, 627 - 0,16 258 

DD-Z22 
Dolní 

Datyně 
zemědělské - zahrady ZZ Soukromá osoba 187/1 - 0,74 367 

DS-Z32 
Dolní 
Suchá 

zemědělské - zahrady ZZ Soukromá osoba 1960/4, 1961, 1963/1 - 1,03 455 

DS-Z36 
Dolní 
Suchá 

zemědělské - zahrady ZZ Soukromá osoba 2151, 2153 - 0,21 455 

HM-Z43 
Havířov - 

město 
zemědělské - zahrady ZZ Soukromá osoba 4477 - 0,1 572 



 

KATALOG  ROZVOJOVÝCH  ÚZEMÍ  2015          

849

Označení 
plochy 

Katastrální 
území 

Způsob využití zastavitelných 
ploch Vlastník Dotčené pozemky Podmínky 

realizace  

Orientační 
výměra 

v ha 

Informace 
k lokalit ě 
na straně 
katalogu 

PS-Z31 
Prostřední 

Suchá 
zemědělské - zahrady ZZ Soukromá osoba 166/6 - 0,24 708 

SU-Z19 Šumbark zemědělské - zahrady ZZ Soukromá osoba 1026/1, 1026/2, 1029, 1030       - 0,22 805 

 

 
Katalog rozvojových území statutárního města Havířov zpracoval Magistrát města Havířova - odbor územního rozvoje 
s aktuálností k červnu 2015. 

Podkladem pro zpracování Katalogu rozvojových území byl platný Územní plán Havířov. 

 
 

   
V případě zájmu o některou z uvedených lokalit v tomto katalogu je nezbytné upřesnit informaci o dotčených pozemcích na 
Magistrátu města Havířov, odboru územního rozvoje, Svornosti 2, 736 01 Havířov - Město 
tel.: 596 803 111, fax.: 596 803 350 
e-mail: uzemroz@havirov-city.cz 
 
Údaje o vlastnících pozemků mají pouze informativní charakter s aktuálností k červnu 2015, aktuální informace je nutné ověřit 
na katastru nemovitostí. Dovolujeme si upozornit, že současně mohlo dojít k dělení nebo scelování pozemků v rámci 
jednotlivých ploch. Výpis těchto pozemků je rovněž nutné ověřit na katastru nemovitostí. 
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Použité zkratky 
 
 
BH  plochy bydlení hromadného 
BI   plochy bydlení individuálního 
(BL)  katastrální území Bludovice 
DD  plochy dopravní infrastruktury drážní 
(DD)  katastrální území Dolní Datyně 
DS  plochy dopravní infrastruktury silniční 
(DS)  katastrální území Dolní Suchá 
ha   hektar (jednotka pro plošný obsah) 
(HM)  katastrální území Havířov - město 
K   plochy komunikací 
k.ú.  katastrální území 
L   plochy lesní - hospodářské 
LR  plochy lesní - rekreační 
(P)  plocha přestavby 
(PS)  katastrální území Prostřední Suchá 
OH  plochy občanského vybavení - hřbitovů 
OK  plochy občanského vybavení - komerčních zařízení 
OS  plochy občanského vybavení - sportovních a rekreačních zařízení 
OV  plochy občanského vybavení - veřejné infrastruktury 
OX  plochy občanského vybavení - specifické 
RZ  plochy rekreace - zahrádkové osady 
SM  plochy smíšené obytné městské 
SMC  plochy smíšené obytné - městské centrum 
SN  plochy smíšené nezastavěného území 
SR  plochy smíšené nezastavěného území - rekultivace 
(SU)  katastrální území Šumbark 
SV  plochy smíšené obytné venkovské 
SX  plochy smíšené specifické 
TI   plochy technické infrastruktury - technického vybavení 
ÚSES plochy přírodní - územního systému ekologické stability 
VL  plochy výroby a skladování - lehkého průmyslu 
VS  plochy smíšené výrobní 
VT  plochy výroby a skladování - těžkého průmyslu 
VV  plochy vodní a vodohospodářské 
VZ  plochy výroby a skladování - výroby zemědělské 
Z   plochy zemědělské - orná půda, trvalé travní porosty 
(Z)  zastavitelná plocha 
ZS   plochy zemědělské - sady 
ZV  plochy veřejných prostranství - zeleně veřejné 
ZZ  plochy zemědělské - zahrady 
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Použité grafické značky - legenda 
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