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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
přijatých na 25. zasedání ZMH, konaném dne 25.04.2022 

 

837/25ZM/2022 - Schválení předsednictva 25. zasedání ZMH, konaného dne 25.04.2022 

 

838/25ZM/2022 - Schválení programu 25. zasedání ZMH, konaného dne 25.04.2022 

 

839/25ZM/2022 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 25. zasedání ZMH, konaného  

dne 25.04.2022 

 
840/25ZM/2022 - Zpráva o ověření zápisu z 24. zasedání ZMH, konaného dne 28.02.2022 
 
841/25ZM/2022 - Kontrola plnění usnesení pro 25. ZMH 
 

842/25ZM/2022 - Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotací z  

                              Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 

 

843/25ZM/2022 - Výpověď veřejnoprávní smlouvy s Obcí Bílá pro výkon některých činností  

                              MP Havířov 

 

844/25ZM/2022 - Záměr prodeje pozemků pro výstavbu prodejny Lidl 

 

845/25ZM/2022 - Prodej pozemku parc. č. 1325/19, k. ú. Prostřední Suchá 

 

846/25ZM/2022 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3562/1, k. ú. Havířov-město 

 

847/25ZM/2022 - Prodej části pozemku parc. č. 365, k. ú. Havířov-město 

 

848/25ZM/2022 - Prodej části pozemku parc. č. 1195/1, k. ú. Prostřední Suchá 

 

849/25ZM/2022 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Chodník na ul. Zemědělská,  

                              Dolní Datyně“     

 

850/25ZM/2022 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

                              za rok 2021 

 

851/25ZM/2022 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2022 – rozpočtová opatření č. 22. – 45.  

 

852/25ZM/2022 - Úvěr ve výši 300 mil. Kč – schválení uzavření smlouvy 

 

853/25ZM/2022 - Rozpočet r. 2021 – realizace projektu „Rekonstrukce minigolfového hřiště  

                              Astronautů“ – navýšení finančního objemu 

 

854/25ZM/2022 - Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního fondu  

                              – návrh úpravy plánu na rok 2022 

 

855/25ZM/2022 - Dohoda o splátkách dluhu   

 

856/25ZM/2022 - Smlouva o poskytnutí dotace – „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském  

                              kraji - 4. výzva“  
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857/25ZM/2022 - Veřejné zakázky v oblasti informačních a komunikačních technologií  

                              příspěvkových organizací  

 

858/25ZM/2022 - Žádost o změnu v projektu „26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój,  

                              Karviná, Havířov“ 

 

859/25ZM/2022 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2022 

 

860/25ZM/2022 - Opatření obecné povahy - Změna č. 5 Územního plánu Havířov  

 

861/25ZM/2022 - Poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí   

 

862/25ZM/2022 - Sociální služby města Havířova – souhlas s odprodejem neupotřebitelného  

                              dlouhodobého majetku  

 

863/25ZM/2022 - Zápůjčka ze sociálního fondu 

 

864/25ZM/2022 - CEVYKO a.s. – informace o stavu společnosti CEVYKO a.s. 

 

865/25ZM/2022 - CEVYKO a.s. – dodatek č. 2 k akcionářské smlouvě, zvýšení základního  

                              kapitálu 

 

866/25ZM/2022 - ENVEZ, a.s. – zpráva o průběhu mimořádné valné hromady konané  

                              dne 16.2.2022 

 

867/25ZM/2022 - Depos Horní Suchá, a.s. – zpráva o průběhu valné hromady konané  

                              dne 4.6.2021 
 

868/25ZM/2022 - Písemnost adresovaná zastupitelstvu 

 

869/25ZM/2022 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH  

 

870/25ZM/2022 - Návrh na pověření KV ZMH k prošetření věci  
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U S N E S E N Í 
z 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 25.04.2022 

 

837/25ZM/2022 - Schválení předsednictva 25. zasedání ZMH, konaného dne 25.04.2022______  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předsednictvo 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 25. dubna 2022 ve složení: 

 

Ing. Josef Bělica, MBA, primátor města Havířova 

Ing. Ondřej Baránek, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město 

Mgr. Jana Feberová, náměstkyně primátora pro školství a kulturu 

Mgr. Stanislava Gorecká, náměstkyně primátora pro sociální oblast 

Mgr. Daniel Vachtarčík, uvolněný radní pro sport 

Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  

 

 

838/25ZM/2022 - Schválení programu 25. zasedání ZMH, konaného dne 25.04.2022_________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený program 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 25.04.2022 dle přílohy  

 

 

839/25ZM/2022 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 25. zasedání ZMH, konaného  

dne 25.04.2022____________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 25.04.2022  

 

Bc. Alenu ZEDNÍKOVOU (ČSSD) 

Bc. Moniku HAVLÍČKOVOU (KSČM) 

 

 

 

 

 

 

 



 
Usnesení z 25. zasedání ZMH 

konaného dne 25.04.2022 

5 

840/25ZM/2022 - Zpráva o ověření zápisu z 24. zasedání ZMH, konaného dne 28.02.2022____ 
 

Zastupitelstvo města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu ověřovatelů zápisu z 24. zasedání ZMH, konaného dne 28.02.2022 

 

 
841/25ZM/2022 - Kontrola plnění usnesení pro 25. ZMH________________________________ 
 

Zastupitelstvo města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova   
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení termínů splnění těchto usnesení:  

 

774/22ZM/2021 Návrh na poskytnutí investiční dotace – SK vzpírání Baník Havířov 
z.s. 

v y p o u š t í 
 
ze sledování tato usnesení: 

 

483/15ZM/2020 Bezúplatné nabytí pozemků z majetku ČR-Správa železnic, státní 

organizace  

802/23ZM/2022 Prodej pozemku parc. č. 1494/14, k. ú. Šumbark 

807/23ZM/2022 Udělení ocenění a Ceny města Havířova za rok 2021 

824/24ZM/2022 Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury 

825/24ZM/2022 Projekt „Sport do škol“ 

826/24ZM/2022 Ocenění pedagogických pracovníků a žáků 

831/24ZM/2022 Smlouvy o poskytnutí dotace – „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ 

832/24ZM/2022 Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací neupotřebitelného 

investičního majetku Domova seniorů Havířov 

834/24ZM/2022 Souhlas s vyjednáváním o podmínkách převodu části činnosti  

SSmH – střediska Rehabilitace 
 

 

842/25ZM/2022 - Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotací z  

                              Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022____________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. podání Žádosti o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality na  

    místní úrovni 2022 vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR a přijetí dotací  

    na realizaci těchto dílčích projektů:  

                                  projekt č. 1 „Havířov – Asistent prevence kriminality 2022“ 
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projekt č. 2 „Havířov – Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami  

 – Dopady pandemie nemoci Covid-19“ 

    projekt č. 3 „Havířov – Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi  

    2022“  

 

2. finanční spoluúčast statutárního města Havířova v předpokládané výši  

    v roce 2022: 

    125 000,- Kč na projekt „Havířov – Asistent prevence kriminality 2022“ 

  25 600,- Kč na projekt „Havířov – Efektivní práce s ohroženými dětmi a  

                      jejich rodinami – Dopady pandemie nemoci Covid-19“ 

      37 800,- Kč na projekt „Havířov – Sociálně psychologický výcvik pro rodiče  

                          s dětmi 2022“  

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím návrhu 

úprav rozpočtu na rok 2022 navýšení výdajů MP Havířov ve výši schváleného 

podílu města na spolufinancování projektů finančními prostředky z „Fondu 

bezpečnosti pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 

veřejného pořádku ve městě Havířově“ finanční spoluúčast statutárního města 

Havířova v předpokládané výši 188 400,- Kč, a to za předpokladu, že projekty 

budou schváleny Republikovým výborem pro prevenci kriminality 

 

 

843/25ZM/2022 - Výpověď veřejnoprávní smlouvy s Obcí Bílá pro výkon některých činností  

                              MP Havířov______________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

výpověď Veřejnoprávní smlouvy k zajišťování výkonu některých úkonů městské 

policie č. 647/MP/19 uzavřené dne 15.7.2019 s Obcí Bílá   

 

 

844/25ZM/2022 - Záměr prodeje pozemků pro výstavbu prodejny Lidl____________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

záměr prodeje pozemků parc. č. 2169/1, 2169/3, 2169/4, 2173/1 a 1237/1, k. ú. 

Havířov-město ve výměře dané ideovou zastavovací studií, uvedené v žádosti 

společnosti Lidl Česká republika v.o.s., Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00, 

IČO: 26178541 za účelem výstavby prodejny Lidl a 140 parkovacích míst 
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845/25ZM/2022 - Prodej pozemku parc. č. 1325/19, k. ú. Prostřední Suchá_________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodej pozemku parc. č. 1325/19, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2, k. 

ú. Prostřední Suchá, z vlastnictví statutárního města Havířova do vlastnictví pana 

S.K, bytem ……………….., ……………………, za účelem majetkového 

vypořádání stavby garáže na prodávaném pozemku, za kupní cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 12.770,00 Kč (tj. 608,09 Kč/m2) + 2.969,00 Kč za zpracování 

znaleckého posudku, celkem ve výši 15.739,00 Kč + výše DPH platné ke dni 

povinnosti přiznat daň  

  

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit kupní smlouvu v souladu s tímto usnesením 

                                                                                                               

Z: vedoucí EO 

                                                                                                               T: 31. 7. 2022 

 

 

846/25ZM/2022 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3562/1, k. ú. Havířov-město_________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 3562/1, zahrada o výměře 20 m2, k. ú. 

Havířov-město, z vlastnictví statutárního města Havířova do vlastnictví manželů 

R. N.  a M. N. , bytem …………………………………………., za účelem 

rozšíření zahrady 

 

 

847/25ZM/2022 - Prodej části pozemku parc. č. 365, k. ú. Havířov-město__________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

n e s c h v a l u j e 

 

prodej části pozemku parc. č. 365, dle geometrického plánu č. 2465-49/2021, nově 

označený jako parc. č. 365/2, ostatní plocha o výměře 161 m2, k. ú. Havířov-město, 

do vlastnictví společnosti DON BOSKO HAVÍŘOV o. p. s., IČO: 63024730, 

Haškova 1522/3, Havířov-Město  
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848/25ZM/2022 - Prodej části pozemku parc. č. 1195/1, k. ú. Prostřední Suchá_____________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Suchá,  parc. č. 1195/1, ostatní plocha,  dle 

geometrického plánu č. 3329-20/2021 nově označené jako parc. č. 1195/1 díl a, o 

výměře 8 m2, z vlastnictví prodávajícího statutárního města Havířova do 

vlastnictví kupující paní Ing. M. P. , bytem ………………………….., …… 

………….., za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 5.130,00 Kč (tj. 641,25 

Kč/m2) s připočtením nákladů 2.800,00 Kč za zpracování znaleckého posudku činí 

kupní cena celkem 7.930,00 Kč + DPH  ve výši platné ke dni povinnosti přiznat 

daň, za účelem majetkového vypořádání  prodávaného pozemku pod stavbou části 

garáže, která je ve vlastnictví kupující 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit kupní smlouvu v souladu s tímto usnesením 

                                                                                                               

Z: vedoucí EO 

                                                                                                               T: 31. 7. 2022 

 

 

849/25ZM/2022 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Chodník na ul. Zemědělská,  

                              Dolní Datyně“_____________________________________________________     

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

v rámci realizace stavby č. 21081 „Chodník na ul. Zemědělská, Dolní Datyně“, 

jejímž stavebníkem je statutární město Havířov    

1. nabytí části pozemku k. ú. Dolní Datyně, parc. č. 293/2 o výměře cca 15 m2, 

koupí z vlastnictví prodávajícího HRAS – zařízení hřišť, s.r.o. se sídlem 

Zemědělská 145/6, Havířov-Dolní Datyně, IČO: 476 66 331, do vlastnictví 

kupujícího statutárního města Havířova, v rozsahu dle zaměření dokončené 

stavby, za sjednanou kupní cenu 400,00 Kč/m2     

 

2. nabytí části pozemku k. ú. Dolní Datyně, parc. č. 295/1 o výměře cca 15 m2, 

koupí z vlastnictví prodávajícího pana Ing. J. S., bytem …………………….., 

……………………………………, do vlastnictví kupujícího statutárního města 

Havířova, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, za sjednanou kupní cenu 

400,00 Kč/m2     

 

3. nabytí části pozemku k. ú. Dolní Datyně, parc. č.  293/1 o výměře cca 25 m2, 

koupí dle podílů zapsaných na listu vlastnictví LV č. 25, ze spoluvlastnictví 

prodávajících žijících v Polské republice, paní A. W., bytem …………………. 
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………………….., pana P. A. O. , bytem ……………………………..……, 

paní B. P. S. , bytem …………………………………………………….., do 

vlastnictví kupujícího statutárního města Havířova, v rozsahu dle zaměření 

dokončené stavby, za sjednanou kupní cenu 400,00 Kč/m2     

 

p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  

k bodu 1-3                                                                                    

                                                                                                              

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvy v souladu s usnesením                                                                                                                            

                                                                                                               

          Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                          T: po realizaci stavby  

                                                                                                    

 

850/25ZM/2022 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

                              za rok 2021_______________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2021, 

dle důvodové zprávy a příloh. 

 

 

851/25ZM/2022 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2022 – rozpočtová opatření č. 22. – 45.____  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rozpočtová opatření č. 22., 23., 24., 43., 44. a 45., dle Přílohy č. 1 

rozpis rozpočtových úprav II. na rok 2022, dle Přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e 

 

a) rozpočtová opatření č. 25. – 42., dle Přílohy č. 1 

b) na základě rozpočtových opatření č. 22. – 45. tyto nové závazné ukazatele  

    rozpočtu města Havířova na rok 2022: 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 757 776,49 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 219 135,10 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 63 660,19 tis. Kč 

 tř. 3 - kapitálové příjmy 2 000,00 tis. Kč 

 tř. 4 - přijaté transfery 1 472 981,20 tis. Kč 
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II. Výdaje celkem (a> + b>) 3 132 245,03 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 640 153,49 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 789,60 tis. Kč 

 odbor školství a kultury 18 872,59 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 533 533,30 tis. Kč 

 odbor organizační 321 100,58 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 4 884,19 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 395 876,19 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 103 853,40 tis. Kč 

 ekonomický odbor 1 251 816,64  tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 9 427,00 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 492 091,54 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 2 182,90 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 135,00 tis. Kč 

 MŠ ČSA 921,50 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 86,00 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 1 335,10 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 1 293,20 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 100,00 tis. Kč 

 MŠ Lípová 1 830,80 tis. Kč 

 MŠ Mládí 1 222,40 tis. Kč 

 MŠ Moravská 2 047,21 tis. Kč 

 MŠ Okružní 2 094,05 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 2 917,00 tis. Kč 

 MŠ Přímá 1 354,80 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 1 240,10 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 50,00 tis. Kč 

 MŠ Radniční 1 974,60 tis. Kč 

 MŠ Sukova 1 066,00 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 820,40 tis. Kč 

 MŠ „U kamarádů“ 1 310,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 130,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 1 157,90 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 785,50 tis. Kč 

 ZŠ 1. Máje 3 979,00 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 11 036,92 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 404,90 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 60,00 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 3 454,70 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 3 573,46 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 2 687,79 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 2 998,02 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 100,00 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 3 130,30 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 4 396,90 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 4 415,29 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická  4 274,10 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 340,00 tis. Kč 
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 ZŠ Moravská 6 088,06 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 160,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 11 529,89 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 1 250,70 tis. Kč 

 ZŠ Školní 3 061,65 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 1 243,40 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 4 470,40 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného času 

Havířov 3 182,60 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 75 621,26 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 26 956,00 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 47 000,00 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a 

pobytových sociálních služeb Havířov 
27 457,00 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 63 139,75 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních 

zařízení Havířov 76 286,99 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 15 027,37 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 71 899,00 tis. Kč 

    
III. Financování celkem +374 468,54 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +51 241,00 tis. Kč 

 splátky jistin úvěrů -67 135,00 tis. Kč 

 změna stavu na bankovních účtech +390 362,54 tis. Kč 

 

 

852/25ZM/2022 - Úvěr ve výši 300 mil. Kč – schválení uzavření smlouvy____________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. závazné nabídky bank na veřejnou zakázku „Úvěr ve výši 300 mil. Kč“  

    ve znění přílohy č.1 

2. rozhodnutí Rady města Havířova o výběru nabídky na veřejnou zakázku  

    „Úvěr ve výši 300 mil. Kč“ od společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem  

    Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4, IČ: 45244782 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření smlouvy o úvěru ve výši 300 mil. Kč se společností Česká spořitelna, 

a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4, IČ: 45244782, ve znění 

přílohy č. 2 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, podpisem smlouvy o 

úvěru ve výši 300 mil. Kč se společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem 

Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782, ve znění přílohy č. 2 
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u k l á d á 

 

zajištění uzavření smlouvy o úvěru 

Z: vedoucí EO 

T: duben 2022 

 

 

853/25ZM/2022 - Rozpočet r. 2021 – realizace projektu „Rekonstrukce minigolfového hřiště  

                              Astronautů“ – navýšení finančního objemu____________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova   

 

s c h v a l u j e 

 

dodatečné navýšení finančního objemu pro realizaci návrhu „Rekonstrukce 

minigolfového hřiště Astronautů“ Havířov – Město, vítězného projektu 

Participativního rozpočtu r. 2021. 

     

 

854/25ZM/2022 - Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního fondu  

                              – návrh úpravy plánu na rok 2022____________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

úpravu plánu hospodářské činnosti města Havířova na r. 2022 včetně finančního 

plánu údržby domovního fondu města Havířova na r. 2022 dle příloh č. 1 a č. 2 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

úpravu zapojení prostředků z Fondu nájemního bydlení na investice 

do domovního fondu města Havířova na rok 2022 dle přílohy č. 3 

 

  

855/25ZM/2022 - Dohoda o splátkách dluhu__________________________________________    

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření dohody o splátkách dluhu představující náhradu škody s dlužníkem 

panem F. P. , nar. ………………………………., bytem ………………….., 

……………., takto: 

celkem dluh: 55 299,00 Kč 

počet splátek: 55 měsíců 

výše měsíční splátky: 1 000,00 Kč 

první splátka splatná dne: 15.06.2022 

poslední splátka zaplacena nejpozději dne: 15.12.2026 

výše poslední splátky: 1 299,00 Kč,             

v případě nezaplacení jedné splátky nastává splatnost celého dluhu 
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p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dohody o splátkách 

dluhu 

 
u k l á d á 
 
odboru komunálních služeb vyhotovit Dohodu o splátkách dluhu v souladu s tímto 
usnesením 
 

                                                                                              Z: vedoucí OKS 
                                                                                              T: 15.05.2022 

 

             

856/25ZM/2022 - Smlouva o poskytnutí dotace – „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském  

                              kraji - 4. výzva“          ______________________________________________   

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova Moravskoslezskému 

kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, dle přílohy č. 1 ve 

výši 500 000 Kč na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji - 4. výzva“ realizovaného krajem v rámci Operačního 

programu Životní prostředí 2021–2027 

2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova 

s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, 

IČO 70890692, v rozsahu dle bodu 1. tohoto usnesení 

 

p o v ě ř u j e  

 

primátora města Havířova podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

statutárního města Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji - 4. výzva“ 

 

u k l á d á  

 

předložení smlouvy o poskytnutí dotace k podpisu 

       

   Z: vedoucí ORG 

   T: 30.04.2022 
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857/25ZM/2022 - Veřejné zakázky v oblasti informačních a komunikačních technologií  

                              příspěvkových organizací___________________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

I.  

budoucí finanční zajištění veřejné zakázky „Microsoft 365“ v celkové 

předpokládané výši 6 859 945,00 Kč včetně DPH pro příspěvkové organizace 

zřízené statutárním městem Havířov uvedené v příloze č. 1 pod č. 1 až č. 35 

 

II. 

zvýšení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím města na licence 

Microsoft 365, implementace a počáteční podporu pro rok 2022 takto: 

1. Mateřské škole Havířov-Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561 ve výši    

    42 169,00 Kč 

    17 969,00 Kč na licence Microsoft 365 

    24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

2. Mateřské škole Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634 ve výši     

    48 703,00 Kč 

    24 503,00 Kč na licence Microsoft 365 

    24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

3. Mateřské škole Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596 ve výši  

    51 970,00 Kč 

    27 770,00 Kč na licence Microsoft 365 

    24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

4. Mateřské škole Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace,  

    IČO: 70958246 ve výši 53 603,00 Kč 

    29 403,00 Kč na licence Microsoft 365 

    24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

5. Mateřské škole Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707 ve výši    

    51 970,00 Kč 

    27 770,00 Kč na licence Microsoft 365 

    24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

6. Mateřské škole Havířov-Město Sukova 2a, IČO: 65890710 ve výši  

    48 703,00 Kč  

    24 503,00 Kč na licence Microsoft 365 

    24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

7. Mateřské škole Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace,  

    IČO: 70958254 ve výši 42 169,00 Kč  

    17 969,00 Kč na licence Microsoft 365 

    24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

8. Mateřské škole „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240,  

    příspěvková organizace, IČO: 70958289 ve výši 53 603,00 Kč  

    29 403,00 Kč na licence Microsoft 365 

    24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

9. Mateřské škole Havířov-Město U Stromovky 60, IČO: 65890698 ve výši  

    42 169,00 Kč 

    17 969,00 Kč na licence Microsoft 365 

    24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  
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10. Mateřské škole Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková  

      organizace, IČO: 70958203 ve výši 45 436,00 Kč 

      21 236,00 Kč na licence Microsoft 365 

      24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

11. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková  

      organizace, IČO 75027569 ve výši 55 237,00 Kč  

      31 037,00 Kč na licence Microsoft 365 

      24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

12. Asterix – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace,  

      IČO: 75085747 ve výši 56 870,00 Kč 

                                    32 670,00 Kč na licence Microsoft 365 

      24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

 

III. 

příspěvkovým organizacím města pořízení investičního majetku – licence 

Microsoft 365, implementace a počáteční podporu pro rok 2022 takto: 

1. Mateřské škole Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685 ve výši    

    74 839,00 Kč 

 50 639,00 Kč na licence Microsoft 365 

 24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

2. Mateřské škole Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace,  

    IČO: 70958220 ve výši 61 771,00 Kč 

 37 571,00 Kč na licence Microsoft 365 

 24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

3. Mateřské škole Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701 ve výši  

    66 671,00 Kč 

 42 471,00 Kč na licence Microsoft 365 

 24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

4. Mateřské škole Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace,  

    IČO: 61988588 ve výši 65 038,00 Kč 

 40 838,00 Kč na licence Microsoft 365 

 24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

5. Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570 ve výši       

    89 540,00 Kč 

      65 340,00 Kč na licence Microsoft 365 

      24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

6. Mateřské škole Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715 ve výši  

    63 404,00 Kč  

 39 204,00 Kč na licence Microsoft 365 

 24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

7. Mateřské škole Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace,  

    IČO: 70958297 ve výši 61 771,00 Kč 

 37 571,00 Kč na licence Microsoft 365 

 24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

8. Základní škola Havířov – Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková    

    organizace, IČO: 70958122 v celkové výši 145 079,00 Kč  

      120 879,00 Kč na licence Microsoft 365 

  24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

9. Základní škola a Mateřské škole Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková  

    organizace IČO: 48805289 ve výši 114 043,00 Kč  

      89 843,00 Kč na licence Microsoft 365 

      24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  
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10. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,  

      IČO: 48805513 ve výši 133 645,00 Kč 

      109 445,00 Kč na licence Microsoft 365 

       24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

11. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná,  

      IČO: 62331221 ve výši 115 676,00 Kč  

  91 476,00 Kč na licence Microsoft 365 

  24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

12. Základní škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,  

      IČO: 61988723 ve výši 123 844,00 Kč  

  99 644,00 Kč na licence Microsoft 365 

  24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

13. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  

      příspěvková organizace, IČO: 70958165 ve výši 69 938,00 Kč 

 45 738,00 Kč na licence Microsoft 365 

 24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

14. Základní škola Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,  

      IČO: 48805424 ve výši 117 310,00 Kč  

 93 110,00 Kč na licence Microsoft 365 

 24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

15. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  

      okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 74 839,00 Kč 

      50 639,00 Kč na licence Microsoft 365 

 24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

16. Základní škola Havířov – Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  

      příspěvková organizace, IČO: 70958114 ve výši 125 477,00 Kč  

  101 277,00 Kč na licence Microsoft 365 

   24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

17. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  

      příspěvková organizace, IČO: 62331248 ve výši 97 708,00 Kč 

  73 508,00 Kč na licence Microsoft 365 

  24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

18. Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  

      IČO: 48805475 ve výši 114 043,00 Kč  

  89 843,00 Kč na licence Microsoft 365 

  24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

19. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

      příspěvková organizace, IČO: 70958131 ve výši 145 079,00 Kč  

      120 879,00 Kč na licence Microsoft 365 

        24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

20. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková  

      organizace, IČO: 48805271 ve výši 138 545,00 Kč  

 114 345,00 Kč na licence Microsoft 365 

   24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

21. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov –    

      Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577 ve výši  

      60 137,00 Kč  

  35 937,00 Kč na licence Microsoft 365 

  24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  
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22. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,  

      IČO: 62331230 ve výši 122 210,00 Kč 

 98 010,00 Kč na licence Microsoft 365 

 24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

23. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková  

      organizace, IČO: 70958149 ve výši 78 106,00 Kč 

 53 906,00 Kč na licence Microsoft 365 

 24 200,00 Kč na implementaci a počáteční podporu  

 

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru: 

1. zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2022 výše uvedené usnesení 

dle bodů II. a III. 

2. zapracovat do návrhu rozpočtu města Havířova v letech 2023 až 2024 v rámci 

příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem 

Havířov uvedeným v příloze č. 1 pod č. 1 až č. 35 finanční prostředky na 

Microsoft 365 v předpokládané výši 2 004 315,00 Kč včetně DPH pro rok 2023 

a 2 004 315,00 Kč včetně DPH pro rok 2024.  

 

Z: vedoucí EO 

T: červen 2022 

 

 

858/25ZM/2022 - Žádost o změnu v projektu „26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój,  

                              Karviná, Havířov“_________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

změnu v projektu „26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ 

spočívající v úpravě formy klíčové aktivity č. 3 „Shrnutí dosavadní přeshraniční 

spolupráce – dvoudenní workshop“ a položkového rozpočtu projektu 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora města podpisem nezbytných dokumentů v rámci realizace projektu „26 

let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ 

 

Z: vedoucí ORG 

T: 04/2022 
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859/25ZM/2022 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2022________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pořízení projektové dokumentace z rozpočtu města na rok 2022: 

a) stavba č. 21086 Parkoviště u nemocnice, předpokládaná cena 895.400 Kč  

    včetně DPH. 

b) Rekonstrukce elektroinstalací ve školských zařízeních, předpokládaná cena  

                                   1.720.000 Kč včetně DPH 

 

 

860/25ZM/2022 - Opatření obecné povahy - Změna č. 5 Územního plánu Havířov___________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

o v ě ř i l o  

 

ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, soulad Změny 

č. 5 Územního plánu Havířov s Politikou územního rozvoje ČR ve znění 

Aktualizace č. 1,2,3, 4 a 5 (úplné znění) s územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem, tj. Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve 

znění aktualizace č. 1 a 5, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem 

krajského úřadu    

 

r o z h o d l o  

 

v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů o námitkách uplatněných při veřejném projednání 

návrhu Změny č. 5 Územního plánu Havířov v rozsahu přílohy č. 2 – 

Odůvodnění Změny č. 5 Územního plánu Havířov – B. Textová část, obsah 

kapitoly P)   

 

v y d á v á  

 

ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

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

jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 1 a 2, § 55b 

stavebního zákona, § 13 v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 

územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 

s ustanovením § 171 – 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, Změnu č. 5 Územního plánu Havířov formou Opatření 

obecné povahy v rozsahu přílohy č. 1, 2 a 3  
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861/25ZM/2022 - Poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí_________________________   

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e   

 

1. poskytnutí dotace základní organizaci Českého svazu včelařů, z.s.,  Havířov,  

    IČ   63 73 02 35,  ve výši 100 000 Kč na léčbu včelstev a rozvoj  včelařství 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

 

p o v ě ř u j e 

 

vedoucí odboru životního prostředí podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace  

 

 

862/25ZM/2022 - Sociální služby města Havířova – souhlas s odprodejem neupotřebitelného  

                              dlouhodobého majetku____________________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583, 

v souvislosti se záměrem převzít část činnosti služby rehabilitace společností 

FitKlinik s.r.o., IČO: 08928649 

 

1. udělení výjimky z Článku VII, bod 2, odst. 2.4. Zřizovací listiny ze dne  

    3.12.2018, která nabyla účinnosti 1.1.2019 

 

2. prodej neupotřebitelného dlouhodobého hmotného majetku – vybavení    

    střediska Rehabilitace:  

    - dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 1.016.863,95 Kč  

       (Příloha č. 1) 

                                  - drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně  

                                     606.565,00 Kč (Příloha č. 2) 

    - drobný majetek do 3.000,00 Kč v celkové pořizovací ceně 122.033,33 Kč  

      (Příloha č. 3) 

za celkovou kupní cenu 265 248,00 Kč 

 

 

863/25ZM/2022 - Zápůjčka ze sociálního fondu________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

poskytnutí zápůjčky ze sociálního fondu paní M. G.  ve výši …………………. 

se splatností zápůjčky max. do 5 let, 
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p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o 

poskytnutí zápůjčky paní M. G. 

          Z: Tajemník 

          T: 05/2022 

 

 

864/25ZM/2022 - CEVYKO a.s. – informace o stavu společnosti CEVYKO a.s._____________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

informaci o stavu společnosti CEVYKO a.s., se sídlem Svornosti 86/2, Město, 736 

01 Havířov, IČO: 08599254 dle Přílohy   

 

  

865/25ZM/2022 - CEVYKO a.s. – dodatek č. 2 k akcionářské smlouvě, zvýšení základního  

                              kapitálu_________________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. uzavření Dodatku č. 2 k Akcionářské smlouvě ze dne 16.3.2020 ve znění 

dodatku č. 1, uvedených v Přílohách č. 1 a 2, mezi statutárním městem Havířov, 

společností ASOMPO, a.s., IČO: 25872826, Spolkem pro nakládání 

s komunálním odpadem, z.s., IČO 08375437  

a společností CEVYKO a.s., IČO: 08599254, dle kterého se při upisování 

nových akcií na zvýšení základního kapitálu prodlužuje lhůta pro splacení 

emisního kursu akcií, které budou upisovat jednotliví akcionáři v roce 2022 na 

zvýšení základního kapitálu společnosti CEVYKO a.s., a to do 31.3.2023 a 

současně s prodloužením lhůty pro splacení celkového emisního kursu 

upisovaných akcií závazně určují lhůtu pro splacení alespoň 30% z celkového 

emisního kursu jimi upsaných akcií, a to do 30. 9.2022, ve znění uvedeném 

v Příloze č. 3 

2. poskytnutí finančních prostředků na zvýšení základního kapitálu společnosti 

CEVYKO a.s. tím, že statutární město Havířov upíše 9.450 ks nových listinných 

akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 1000 Kč/1ks, za emisní kurs 1000,- 

Kč/1ks, a splatí za ně peněžitý vklad ve výši 9.450.000,- Kč do dne 31. 3. 2023, 

přičemž část ve výši nejméně 2.835.000,- Kč splatí již do dne 30. 9. 2022, 

jestliže valná hromada společnosti CEVYKO a.s. rozhodne o zvýšení základního 

kapitálu společnosti o částku alespoň 27.000.000,- Kč 

3. vzdání se přednostního práva akcionáře na upsání nových akcií společnosti 

CEVYKO a.s. upisovaných ke zvýšení základního kapitálu o částku 27.000.000,- 

Kč  

4. uzavření Smlouvy o upsání akcií, dle které bude upsáno celkem 27.000 ks 

listinných akcií na jméno upisovaných na zvýšení základního kapitálu 

společnosti CEVYKO a.s. o částku 27.000.000,- Kč, mezi společností CEVYKO 

a.s. a upisovateli statutárním městem Havířov, společností ASOMPO, a.s., IČO 

25872826  a Spolkem pro nakládání s komunálním odpadem, z.s., IČO 
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08375437 a dle které statutární město Havířov upíše celkem 9.450 ks nových 

akcií, společnost ASOMPO, a.s. upíše celkem 9.450 ks nových akcií a Spolek 

pro nakládání s komunálním odpadem upíše celkem 8.100 ks nových akcií a tyto 

budou splaceny peněžitými vklady, ve znění dle Přílohy č. 4 

 

u k l á d á 

 

1. zástupci statutárního města Havířov na valné hromadě společnosti CEVYKO 

a.s., která se bude konat dne 22.6.2022 

- vzdát se přednostního práva akcionáře na upsání nových akcií upisovaných ke 

zvýšení základního kapitálu společnosti CEVYKO a.s. o částku 27.000.000,-Kč, 

a to prohlášením učiněným před hlasováním o zvýšení základního kapitálu 

společnosti CEVYKO a.s. o částku 27.000.000,- Kč 

- hlasovat pro přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu 

společnosti o částku 27.000.000,- Kč, upsáním nových akcií určenými zájemci  

2. ekonomickému odboru po schválení usnesení valné hromady společnosti 

CEVYKO a.s. o zvýšení základního kapitálu převést část peněžitého vkladu ve 

výši 2.835.000, - Kč na bankovní účet společnosti CEVYKO a.s. do 30.9.2022 

(T1) a zbývající část peněžitého vkladu ve výši 6.615.000,- Kč do 31.3.2023 

(T2)   

Z: vedoucí EO 

T1: 30.09.2022 

T2: 31.03.2023  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 2 k Akcionářské 

smlouvě a podpisem Smlouvy o upsání akcií v souladu s tímto usnesením 

Zastupitelstva města Havířova  

 

 

866/25ZM/2022 - ENVEZ, a.s. – zpráva o průběhu mimořádné valné hromady konané  

                              dne 16.2.2022_____________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zprávu o průběhu mimořádné valné hromady společnosti ENVEZ, a.s., se sídlem 

Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov, IČO: 07334214 dne 16.2.2022 v 13:00 

hodin na adrese Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov dle Přílohy   

 

 

867/25ZM/2022 - Depos Horní Suchá, a.s. – zpráva o průběhu valné hromady konané  

                              dne 4.6.2021______________________________________________________ 
 

Zastupitelstvo města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 

 

Zprávu o průběhu valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s., se sídlem  
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Solecká 1321/1, 735 35 Horní Suchá, IČO 47677287 (dále jen „společnost“), 

konané dne 1.3.2022 v zasedací síni společnosti dle přílohy 

 

 

868/25ZM/2022 - Písemnost adresovaná zastupitelstvu__________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

písemnost Z. N.  ze dne 21.2. 2022 

 

p o v ě ř u j e  

 

primátora města podpisem odpovědi, viz příloha č. 2 

 

          Z: odbor KP 

          T: 30.4.2022 

 

                                                

869/25ZM/2022 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH______________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. zápisy ze schůzí KV ZMH dle Příloh č. 1.1-1.3 

2. zápisy z provedených kontrol KPU dle Příloh č. 2.1, 2.2 

 

                                                 

870/25ZM/2022 - Návrh na pověření KV ZMH k prošetření věci_________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

p o v ě ř u j e 

 

Kontrolní výbor ZMH provedením kontroly na základě podnětu o prošetření věci 

ze dne 23. 2. 2022 adresované Kontrolnímu výboru dle Přílohy. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef BĚLICA, MBA, v.r.    Ing. Ondřej BARÁNEK , v.r. 

primátor města        náměstek primátora 

         pro ekonomiku a správu majetku 

 









































































 

 
   

 

 

 

 

                                                                                                          

  
                                                                                                       

  

 

 

  

  

 
  

25. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova 
 

 

které se koná 

v pondělí 25. dubna 2022 od 15:00 hod. 
v Kulturním domě RADOST v Havířově 
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P R O G R A M 
25. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 25.04.2022  

 
01. Schválení předsednictva 25. zasedání ZMH, konaného dne 25. dubna 2022  

 

Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města Havířova  
Zpracoval: Bc. Lenka Frídlová, DiS., vedoucí odboru kancelář primátora, 
                       po dobu nepřítomnosti zastoupena Ing. Jiřím Pacákem, krizové plány 

Veronika Richterová, DiS., referent odboru kancelář primátora   
 

 

 
02. Schválení programu 25. zasedání ZMH, konaného dne 25. dubna 2022 

 

Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města Havířova  
Zpracoval: Bc. Lenka Frídlová, DiS., vedoucí odboru kancelář primátora, 
                       po dobu nepřítomnosti zastoupena Ing. Jiřím Pacákem, krizové plány 

Veronika Richterová, DiS., referent odboru kancelář primátora   
 

 

 

03. Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 25. zasedání ZMH, konaného dne 25. dubna 2022 
 

Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města Havířova  
Zpracoval: Bc. Lenka Frídlová, DiS., vedoucí odboru kancelář primátora, 
                       po dobu nepřítomnosti zastoupena Ing. Jiřím Pacákem, krizové plány 

Veronika Richterová, DiS., referent odboru kancelář primátora   
 

 

 

04. Zpráva o ověření zápisu z 24. zasedání ZMH, konaného dne 28. února 2022 

        
Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města Havířova  
Zpracoval: Bc. Lenka Frídlová, DiS., vedoucí odboru kancelář primátora, 
                       po dobu nepřítomnosti zastoupena Ing. Jiřím Pacákem, krizové plány 

Veronika Richterová, DiS., referent odboru kancelář primátora   
 

 

 
05. Kontrola plnění usnesení pro 25. zasedání ZMH 

 
Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města Havířova  
Zpracoval: Bc. Lenka Frídlová, DiS., vedoucí odboru kancelář primátora, 
                       po dobu nepřítomnosti zastoupena Ing. Jiřím Pacákem, krizové plány 

Veronika Richterová, DiS., referent odboru kancelář primátora   
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06. Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotací z Programu  

      prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 
 

      Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města 

      Zpracoval: Ing. Bohuslav Muras, ředitel Městské policie Havířov 

                          Bc. Monika Krpelíková, projektová manažerka MP Havířov 

 

 

 

 

07. Výpověď veřejnoprávní smlouvy s Obcí Bílá pro výkon některých činností MP Havířov 
 

      Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor statutárního města Havířova 

      Zpracoval: Ing. Bohuslav Muras, ředitel MP Havířov 

 

 

 

 

 

08. Záměr prodeje pozemků pro výstavbu prodejny Lidl 

 

      Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO  

                          Mgr. Šárka Škopková, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                          Bc. Markéta Machálková, referent oddělení správy majetku EO  

 

 

 

 

09. Prodej pozemku parc. č. 1325/19, k. ú. Prostřední Suchá 

 

      Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO  

                          Mgr. Šárka Škopková, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                          Bohdana Chlebková, referent oddělení správy majetku EO  

 

 

 

 

10. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3562/1, k. ú. Havířov-město 

 

      Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO 

                          Mgr. Šárka Škopková, vedoucí oddělení správy majetku EO  

                          Bohdana Chlebková, referent oddělení správy majetku EO  
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11. Prodej části pozemku parc. č. 365, k. ú. Havířov-město 

 

      Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO 

                          Mgr. Šárka Škopková, vedoucí oddělení správy majetku EO  

                          Bohdana Chlebková, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

 

 

12. Prodej části pozemku parc. č. 1195/1, k. ú. Prostřední Suchá 

 

      Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO 

                          Mgr. Šárka Škopková, vedoucí oddělení správy majetku EO  

                          Bohdana Chlebková, referent oddělení správy majetku EO  

 

 

 

 

13. Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Chodník na ul. Zemědělská, Dolní Datyně“     

                     

      Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO 

                          Mgr. Šárka Škopková, vedoucí oddělení správy majetku EO  

                          Ilona Krainová, referent oddělení správy majetku EO  

 

 

 

 

14. Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2021 

 

      Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO 

               Ing. Pavlína Gurecká, referent oddělení rozpočtu a energetiky EO  

                          Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu a energetiky EO  

               Lucie Rybářová, referent oddělení rozpočtu a energetiky EO  

 

 

 

 

15. Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2022 – rozpočtová opatření č. 22. – 45.  

 

      Předkládá: Ing. Ondřej Baránek, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO 

                          Ing. Jakub Dobosz, vedoucí oddělení rozpočtu a energetiky EO                     

                          Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu a energetiky EO  
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16. Úvěr ve výši 300 mil Kč – schválení uzavření smlouvy 

 

      Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO 

 

 

 

 

 

17. Participativní rozpočet r. 2021 – realizace projektu „Rekonstrukce minigolfového hřiště  

      Astronautů“ – navýšení finančního objemu 

 

      Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO 

                          Ing. Jakub Dobosz, vedoucí oddělení rozpočtu a energetiky EO 

                          Lucie Rybářová, referent oddělení rozpočtu a energetiky EO  

                          Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce, ředitel SSRZ Havířov  

 

 

 

 

18. Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního fondu – návrh  

      úpravy plánu na rok 2022 
 

      Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

      Zpracoval: Marek Klimša, vedoucí investičně-provozního odboru společnosti MRA, s.r.o. 

     Ing. Jiří Volný, vedoucí ekonomického odboru společnosti MRA, s.r.o. 
 

 

 

 

19. Dohoda o splátkách dluhu    

 

      Předkládá: Ing. Bohuslav NIEMIEC, náměstek primátora pro investice a chytré město 

      Zpracoval: Ing. Iveta Grzonková, vedoucí odboru komunálních služeb  

               Bc. Kateřina Šlachtová, vedoucí oddělení údržby veřejné zeleně  

 

 

 

 

20. Smlouva o poskytnutí dotace – „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 4.  

      výzva“             

 

      Předkládá: Ing. Bohuslav NIEMIEC, náměstek pro investice a chytré město 

      Zpracoval: Ing. Markéta Uhrová, MBA, vedoucí organizačního odboru  

                          Bc. Milada Klimešová, referent organizačního odboru 
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21. Veřejné zakázky v oblasti informačních a komunikačních technologií příspěvkových  

      organizací  

 

      Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města Havířova  

      Zpracoval: Ing. Markéta Uhrová, MBA, vedoucí organizačního odboru  

  Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí odboru školství a kultury  

                          Bc. Petra Gregorová, vedoucí oddělení školství 

 

 

 

 

22. Žádost o změnu v projektu „26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná,  

      Havířov“ 

 

      Předkládá: Ing. Bohuslav NIEMIEC, náměstek primátora pro investice a chytré město 

      Zpracoval: Ing. Markéta Uhrová, MBA, vedoucí organizačního odboru               

                          Mgr. Markéta Radová, referent organizačního odboru 

 

 

 

 
23. Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2022  
 

      Předkládá: Ing. Bohuslav NIEMIEC, náměstek primátora pro investice a chytré město  

      Zpracoval: Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje   

                          Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic odboru územního rozvoje   

                            Ing. Miloš Klimeš, ekonom oddělení investic odboru územního rozvoje  

 

 

 

 

24. Opatření obecné povahy - Změna č. 5 Územního plánu Havířov  

 

      Předkládá: Ing. Bohuslav NIEMIEC, náměstek primátora pro investice a chytré město 

      Zpracoval: Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje  

                          Bc. Jana Matuštíková, vedoucí oddělení územního plánování, OÚR  

 

 

 

 

 

25. Poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí   

 

 

      Předkládá: Ing. Bohuslav NIEMIEC, náměstek primátora pro investice a chytré město  

      Zpracoval: Ing. Jana Návratová, vedoucí odboru životního prostředí  
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26. Sociální služby města Havířova - souhlas s odprodejem neupotřebitelného  

      dlouhodobého majetku  

 

      Předkládá: Mgr. Stanislava GORECKÁ, náměstkyně primátora pro sociální oblast 

      Zpracoval: Ing. Milan Černý, ředitel Sociálních služeb města Havířova 

 

 

 

 

 

27. Zápůjčka ze sociálního fondu 

 

      Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města  

      Zpracoval: Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  

 

 

 

 

 

28. CEVYKO a.s. – informace o stavu společnosti CEVYKO a.s. 

 

      Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

      Zpracoval: Ing. Ondřej Baránek, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

 

 

Na zasedání ZMH bude pozván host Ing. Václav Zyder, ředitel společnosti CEVYKO a.s. 

 

 

 

 

29. CEVYKO a.s. – dodatek č. 2 k akcionářské smlouvě, zvýšení základního kapitálu 

 

      Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku   

      Zpracoval: Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb                     

 

 

 

 

 

30. ENVEZ, a.s. - zpráva o průběhu mimořádné valné hromady konané dne 16.2.2022 

 

      Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

      Zpracoval: Ing. Ondřej Baránek, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 
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31. Depos Horní Suchá, a.s. – zpráva o průběhu valné hromady konané dne 1.3.2022 

 

      Předkládá: Marek SVĚTNIČKA, DiS., člen Zastupitelstva města Havířova 

      Zpracoval: Marek Světnička, DiS., člen Zastupitelstva města Havířova 

 

 

 

 

 

32. Písemnost adresovaná zastupitelstvu 

 

      Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města  
Zpracoval: Bc. Lenka Frídlová, DiS., vedoucí odboru kancelář primátora, 
                    po dobu nepřítomnosti zastoupena Ing. Jiřím Pacákem, krizové plány 

                         Bc. Silvie Křetinská, sekretariát primátora, v.r.   

 

 

 

 

33. Informativní zpráva o činnosti KV ZMH 
 

      Předkládá: Ing. Jakub CHLOPECKÝ, Ph.D., předseda KV ZMH 

      Zpracoval: Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D., předseda KV ZMH  

                          Petra Maňhalová, tajemnice KV ZMH 

 

 

 

 

 

34. Návrh na pověření KV ZMH k prošetření věci 

 

      Předkládá: Ing. Jakub CHLOPECKÝ, Ph.D., předseda KV ZMH  

      Zpracoval: Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D., předseda KV ZMH  

 

 

 

 

 

 

35. Interpelace a vystoupení občanů 

 

      - tento bod bude zařazen hodinu po zahájení 25. zasedání ZMH 



Důvodová zpráva: 

 

Město Havířov bylo v roce 2021 zřizovatelem 42 příspěvkových organizací, a to příspěvkové 

organizace školského charakteru a ostatní příspěvkové organizace. Všechny tyto organizace 

mají právní subjektivitu. 

Mezi příspěvkové organizace školského charakteru patří 18 MŠ a 17 ZŠ. Rovněž mezi školské 

organizace také patří příspěvková organizace ASTERIX. Tyto školské organizace mají část 

výdajů financovány ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu kraje (jedná se o přímé 

výdaje právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení). Tyto finanční 

prostředky nejsou převáděny na účty školských organizací prostřednictvím účtu zřizovatele, ale 

přímo na účty školských organizací.  

Do skupiny ostatní příspěvkové organizace patří celkem 6 příspěvkových organizací: Domov 

seniorů Havířov, Městská knihovna Havířov, Městské kulturní středisko Havířov, SANTÉ – 

centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov, Sociální služby města 

Havířova a Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov. 

 

Každá příspěvková organizace byla zřízena za tím účelem, aby pro město Havířov zajišťovala  

určitou činnost, respekt. více činností. Výčet těchto činností je dán zřizovací listinou 

příspěvkové organizace. V rámci této činnosti vytváří příspěvková organizace vlastní výnosy, 

ale také i vlastní náklady. Tyto vlastní náklady jsou určeny na chod vlastní organizace, ale 

především na činnosti, které má příspěvková organizace podle zřizovací listiny zajišťovat  

a vykonávat. Rozdíl mezi těmito výnosy a náklady je saldo = výsledek hospodaření. 

Rozpočtovaný výsledek hospodaření by měl být větší než 0 anebo se rovnat 0. K dosažení 

takového výsledku hospodaření musí zřizovatel (město Havířov) poskytnout příspěvkové 

organizaci ze svých vlastních prostředků neinvestiční příspěvek na provoz. Tento příspěvek na 

provoz se stává součástí výnosů příspěvkové organizace. 

Mimo hlavní činnosti může mít příspěvková organizace i činnost vedlejší (doplňkovou). Tato 

činnost musí být uvedena ve zřizovací listině. Vedlejší činnost není dotována, přesto by mělo 

platit pravidlo, že výnosy z vedlejší činnosti jsou větší a nebo minimálně rovny nákladům 

vedlejší činnosti. Dosažený výsledek hospodaření z vedlejší činnosti použije příspěvková 

organizace v hlavní činnosti.  

 

Zřizovatel může příspěvkové organizaci poskytnout investiční příspěvek. Ze státních fondů  

jiných veřejných rozpočtů může být příspěvkové organizaci poskytnuta investiční dotace. 

Investiční příspěvek a investiční dotace není ve výnosech, ale je zdrojem fondu investic. 

Dle ustanovení § 102, odst. (2), písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, plní úlohu zřizovatele příspěvkových organizací RMH. Proto také 

RMH schvaluje hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací.  

 

 

Mateřské školy: 

MŠ dosáhly v roce 2021 výsledek hospodaření v celkové výši +1 382,61 tis. Kč (hlavní činnost 

+1 358,84 tis. Kč a vedlejší činnost +23,77 tis. Kč). Oproti roku 2020, kdy bylo dosaženo 

hospodářského výsledku ve výši +1 668,89 tis. Kč, je to snížení o 286,28 tis. Kč. S 

nulovým výsledkem hospodaření v r. 2021 skončily 4 MŠ, v r. 2020 to bylo 2 MŠ. Největší 

výsledek hospodaření měla MŠ Moravská +253,36 tis. Kč. Z celkového dosaženého výsledku 

hospodaření ve výši +1 382,61 tis. Kč je podíl vedlejší činnosti 1,72 % (v roce 2020 to bylo 

0,77 %). 
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V následující tabulce jsou MŠ dány do 2 skupin a to podle toho, zda mají jen hlavní činnost 

anebo i činnost vedlejší (v tis. Kč): 

 

 

Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Skutečnost 

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

Rozdíl 

2021-2020 

Skutečnost 

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

Rozdíl 

2021-2020 

Výnosy          ∑ 202 960,54 187 880,76 +15 079,78 456,36 329,83 +126,53 

Náklady        ∑ 201 601,70 186 224,78 +15 376,92 432,59 316,92 +115,67 

Výsledek 

hospodaření  ∑ 
+1 358,84 +1 655,98 -297,14 +23,77 +12,91 +10,86 

 

Vedlejší činnost vykonávalo v roce 2021 celkem 5 MŠ (MŠ Balzacova, MŠ E. Holuba,  

MŠ Lípová, MŠ Moravská, MŠ Přímá). 

 

 

 

Základní školy: 

Výsledek hospodaření ZŠ za rok 2021 je ve výši +2 133,44 tis. Kč (hlavní činnost  

+552,08 tis. Kč a vedlejší činnost +1 581,36 tis. Kč). Oproti roku 2020, kdy bylo dosaženo 

hospodářského výsledku ve výši +3 367,24 tis. Kč, je to pokles o 1 233,80 tis. Kč.  

Ze 17 ZŠ měla nulový výsledek hospodaření pouze 1  ZŠ (ZŠ M. Kudeříkové). Ve srovnání 

s rokem 2020 dosáhla také pouze 1 ZŠ  nulový hospodářský výsledek (ZŠ K. Světlé). V roce 

2021 měla nejvyšší výsledek hospodaření ZŠ F. Hrubína a to +507,01 tis. Kč. 

Z celkového dosaženého výsledku hospodaření ve výši +2 133,44 tis. Kč je podíl vedlejší 

činnosti 74,12 % (v roce 2020 to bylo 8,96 %). 

 

 

V následující tabulce jsou ZŠ rozděleny do 2 skupin podle toho, zda mají jen hlavní činnost 

anebo i činnost vedlejší (v tis. Kč): 

 

 

Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Skutečnost 

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

Rozdíl 

2021 - 2020 

Skutečnost 

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

Rozdíl 

2021 - 2020 

Výnosy          ∑ 626 193,05 569 456,29 +56 736,76 8 270,65 6 803,65 +1 467,00 

Náklady        ∑ 625 640,97 566 390,79 +59 250,18 6 689,29 6 501,91 +187,38 

Výsledek 

hospodaření  ∑ 
+552,08 +3 065,50 -2 513,42 +1 581,36 +301,74 +1 279,62 

 

Z celkového počtu 17 ZŠ vykonává pouze hlavní činnost  jen jedna ZŠ (ZŠ a MŠ Zelená). 

Zbývajících 16 ZŠ vykonává jak hlavní tak i vedlejší činnost. 

 

 

Výsledky hospodaření podle jednotlivých příspěvkových organizací v letech 2021 a 2020  jsou 

uvedeny v Příloze č. 1.  
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ASTERIX 

Příspěvková organizace ASTERIX vykonává pouze hlavní činnost a výsledek hospodaření za 

rok 2021 je ve výši +342,70 tis. Kč. Oproti roku 2020 je výsledek hospodaření nižší  

o 9,70 tis. Kč. Meziroční index výsledku hospodaření je 0,9725. Výnosy jsou při meziročním 

srovnání nižší o 26,89 tis. Kč a náklady oproti roku 2020 klesly  o 17,19 tis. Kč.   

 

Meziroční porovnání výnosů, nákladů a hospodářského výsledku z hlavní činnosti (v tis. Kč) 

Hlavní činnost 
Skutečnost 

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

Rozdíl 

2021-2020 

Index 

2021:2020 

Výnosy 14 951,55 14 978,44 -26,89 0,9982 

Náklady 14 608,85 14 626,04 -17,19 0,9988 

Výsledek hospodaření +342,70 +352,40 -9,70 0,9725 

 

 

 

Domov seniorů Havířov 

DSH dosáhl v roce 2021 (stejně jako v roce 2020) nulový výsledek hospodaření. Výnosy za rok 

2021 dosáhly v hlavní činnosti výše 177 185,36 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2020 došlo 

k nárůstu o 19 923,68 tis. Kč. Při meziroční porovnání výnosových položek je patrný významný 

nárůst u položky „Tržby z prodeje služeb“, kde je nárůst o 6 048,15 tis. Kč (meziroční index 

1,0869), u položky „Příspěvek na provoz – z jiných rozpočtů-MSK“ došlo k nárůstu a to  

o 8 358,00 tis. Kč a současně došlo k meziročnímu zvýšení položky „Příspěvek na provoz – 

z jiných rozpočtů – MPSV“ o částku 5 905,19 tis. Kč. 

Náklady DSH spojené s hlavní činností se meziročně zvýšily o 19 922,97 tis. Kč.  

Největší nárůst je patrný u nákladové položky „Mzdové náklady“, kde došlo ke zvýšení  

o 12 197,58 tis. Kč, nárůst je také u položky „Ostatní služby“ o 688,41 tis. Kč a u položek 

„Spotřeba materiálu“, a to o 468,07 tis. Kč a položky „Spotřeba energie“ o 270,17 tis. Kč.  

 

Meziroční porovnání výnosů, nákladů a hospodářského výsledku z hlavní činnosti (v tis. Kč) 

Hlavní činnost 
Skutečnost 

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

Rozdíl 

2021-2020 

Index 

2021:2020 

Výnosy    177 185,36  157 261,68 +19 923,68 1,1267 

Náklady 177 186,03  157 263,06 +19 922,97 1,1267 

Výsledek hospodaření -0,67 -1,38 +0,71 0,4755 

 

Výnosy z vedlejší činnosti se meziročně zvýšily o 6,40 tis. Kč a náklady z vedlejší činnosti se 

také meziročně zvýšili a to o 7,11 tis. Kč. 

 

Meziroční porovnání výnosů, nákladů a hospodářského výsledku z vedlejší činnosti (v tis. Kč) 

Vedlejší činnost 
Skutečnost 

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

Rozdíl 

2021-2020 

Index 

2021:2020 

Výnosy 28,48 22,08 +6,40 1,2899 

Náklady 27,81 20,70 +7,11 1,3435 

Výsledek hospodaření +0,67 +1,38 -0,71 0,4855 
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Městská knihovna Havířov 

MK má jen hlavní činnost, jejíž výsledek hospodaření za rok 2021 byl ve výši +897,17 tis. Kč. 

V roce 2020 byl výsledek hospodaření podstatně nižší a činil +48,93 tis. Kč. Výnosy MK jsou 

oproti roku 2020 vyšší o 1 699,20 tis. Kč a náklady vzrostly o 850,96 tis. Kč. Při meziroční 

porovnání výnosových položek je patrný významný nárůst u položky „Příspěvek na provoz – 

zřizovatel“ a to o 1 208,35 tis. Kč. Meziroční pokles výnosů je patrný u souhrnu položek 

„Ostatní výnosy“ a to o hodnotu 32,43 tis. Kč. 

Při srovnání dílčích nákladových položek s rokem 2020 je patrný největší nárůst u nákladové 

položky „Osobní náklady“, kde došlo ke zvýšení o 500,17 tis. Kč, také u položky „Spotřeba 

materiálu“ došlo k meziročnímu nárůstu o 326,09 tis. Kč. 

Naproti tomu došlo také ke snížení nákladů u položky ,,Ostatní služby“ a to o 124,11 tis. Kč. 
 

Meziroční porovnání výnosů, nákladů a hospodářského výsledku z hlavní činnosti (v tis. Kč) 

Hlavní činnost 
Skutečnost 

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

Rozdíl 

2021-2020 

Index 

2021:2020 

Výnosy 28 255,20 26 556,00 +1 699,20 1,0640 

Náklady 27 358,03 26 507,07 +850,96 1,0321 

Výsledek hospodaření +897,17 +48,93 +848,24 18,3358 

 

 

Městské kulturní středisko Havířov 

MKS mělo v roce 2021 výsledek hospodaření v celkové výši +10 777,09 tis. Kč. Oproti roku 

2020 je to nárůst o 3 996,00 tis. Kč. MKS má hlavní i vedlejší činnost.  

Výnosy MKS v hlavní činnosti dosáhly výše 73 023,22 tis. Kč, tj. hodnoty o 7 628,78 tis. Kč 

nižší oproti rozpočtu (index 0,9054) a ve srovnání s rokem 2020 došlo ke zvýšení výnosů  

o 13 357,68 tis. Kč (meziroční index je 1,2239). Při meziroční porovnání výnosových položek 

je patrný významný nárůst u položky „Tržby z prodeje služeb“, kde došlo ke zvýšení o 8 743,44 

tis. Kč a u položky „Příspěvek na provoz – zřizovatel“, a to 6 031,39 tis. Kč. 

Náklady v hlavní činnosti meziročně vzrostly o 9 960,47 tis. Kč. Při srovnání dílčích 

nákladových položek je patrný největší nárůst u nákladových položek „Ostatní služby“, kde 

došlo k nárůstu o částku 9 385,67 tis. Kč, u seskupení položek „Ostatní náklady“ došlo ke 

zvýšení o 1 563,93 tis. Kč. 
 

Meziroční porovnání výnosů, nákladů a hospodářského výsledku z hlavní činnosti (v tis. Kč) 

Hlavní činnost 
Skutečnost 

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

Rozdíl 

2021-2020 

Index 

2021:2020 

Výnosy 73 023,23 59 665,55 +13 357,68 1,2239 

Náklady 63 525,04 53 564,57 +9 960,47 1,1860 

Výsledek hospodaření +9 498,19 +6 100,98 +3 397,21 1,5568 

 

Výnosy z vedlejší činnosti se meziročně zvýšily  o 213,68 tis. Kč a náklady z vedlejší činnosti 

klesly o 385,11 tis. Kč. 
 

Meziroční porovnání výnosů, nákladů a hospodářského výsledku z vedlejší činnosti (v tis. Kč) 

Vedlejší činnost 
Skutečnost 

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

Rozdíl 

2021-2020 

Index 

2021:2020 

Výnosy 1 539,11 1 325,43 +213,68 1,1612 

Náklady 260,21 645,32 -385,11 0,4032 

Výsledek hospodaření +1 278,90 +680,11 +598,79 1,8804 
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Sociální služby města Havířova 

SSmH vykonávají pouze hlavní  činnost. Výsledek hospodaření za rok 2021 byl nulový. V roce 

2020 bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření, a to +4 741,93 tis. Kč. 

Výnosy SSmH jsou oproti roku 2020 vyšší o 1 637,10 tis. Kč a náklady o 6 379,03 tis. Kč.  

Při meziročním porovnání výnosových položek je patrný významný nárůst u položky „Tržby 

z prodeje služeb“, kde je nárůst o 903,58 tis. Kč a nárůst je také u položky „Příspěvek na provoz 

– dotace MPSV, MSK“, a to o 1 387,79 tis. Kč.  

Na nárůstu nákladů se nejvíce podílela nákladová položka „Mzdové náklady“, kde došlo ke 

zvýšení +5 740,51 tis. Kč. Oproti tomu došlo k meziročními poklesu u položky „Spotřeba 

materiálu“ a to o částku -722,24 tis. Kč a u položky „Opravy a udržování“ o hodnotu  

-480,13 tis. Kč. 

 

 

Meziroční porovnání výnosů, nákladů a hospodářského výsledku z hlavní činnosti (v tis. Kč)  

Hlavní činnost 
Skutečnost 

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

Rozdíl 

2021-2020 

Index 

2021:2020 

Výnosy  95 166,00 93 528,90  +1 637,10 1,0175 

Náklady 95 166,00 88 786,97 +6 379,03 1,0718 

Výsledek hospodaření 0,00 +4 741,93 -4 741,93 0,0000 

 

 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

SSRZ má hlavní i vedlejší činnost. V roce 2021 bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření 

ve výši +3 432,03 tis. Kč. V roce 2020 bylo dosaženo hospodářského výsledku ve výši  

+5,05 tis. Kč.  

Výnosy SSRZ z hlavní činnosti se meziročně zvýšily o 15 933,93 tis. Kč. Při meziroční 

porovnání výnosových položek je patrný významný nárůst u položky „Příspěvek na provoz – 

zřizovatel“, a to o 11 655,62 tis. Kč. K meziročnímu zvýšení došlo také u položky „Tržby 

z prodeje služeb“, kde došlo k nárůstu o 1 812,49 tis. Kč.  

Náklady v hlavní činnosti vzrostly oproti roku 2020 o 12 672,80 tis. Kč. Na růstu nákladů  

se nejvíce podílely nákladové položky „Mzdové náklady“, kde došlo ke zvýšení  

o 4 557,97 tis. Kč, nárůst je také u položky „Spotřeba materiálu“, a to o 2 145,73 tis. Kč  

a u položky „Ostatní služby“ +1 305,97 tis. Kč. 

 

 

Meziroční porovnání výnosů, nákladů a hospodářského výsledku z hlavní činnosti (v tis. Kč) 

Hlavní činnost 
Skutečnost 

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

Rozdíl 

2021-2020 

Index 

2021:2020 

Výnosy 86 672,46 70 738,53 +15 933,93 1,2253 

Náklady 83 241,47 70 568,67 +12 672,80 1,1796 

Výsledek hospodaření +3 430,99 +169,86 +3 261,13 20,1989 

 

Výnosy z vedlejší činnosti  meziročně klesly o 842,88 tis. Kč a náklady z vedlejší činnosti se 

snížily o 1 008,73 tis. Kč.  
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Meziroční porovnání výnosů, nákladů a hospodářského výsledku z vedlejší činnosti (v tis. Kč) 

 

 

SANTÉ - centrum ambulantních  a pobytových sociálních služeb 

Příspěvková organizace SANTÉ vykonávala v roce 2021 hlavní i vedlejší činnost. Výsledek 

hospodaření dosáhla v roce 2021 pouze ve vedlejší činnosti a to ve výši +69,70 tis. Kč. V roce 

2020 byl dosažen výsledek hospodaření ve výši +42,70 tis. Kč (také ve vedlejší činnosti).  

Výnosy SANTÉ z hlavní činnosti se meziročně zvýšily o 4 629,27 tis. Kč. Při meziroční 

porovnání výnosových položek je patrný významný nárůst u položky „Příspěvek na  

provoz – zřizovatel“, a to o 1 044,29 tis. Kč a u položky „Příspěvek na provoz – MSK“, a to  

o 3 555,98 tis. Kč. 

Náklady SANTÉ se meziročně rovněž zvýšily o 4 629,27 tis. Kč. Při meziročním srovnání 

dílčích nákladových položek je patrný největší nárůst u nákladové položky „Mzdové náklady“, 

kde došlo ke zvýšení +3 269,93 tis. Kč, k nárůstu došlo také u položky „Ostatní služby“ a to o 

604,36 tis. Kč. 

 

Meziroční porovnání výnosů, nákladů a hospodářského výsledku z hlavní činnosti (tis. Kč) 

Hlavní činnost 
Skutečnost 

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

Rozdíl 

2021-2020 

Index 

2021:2020 

Výnosy 37 248,77 32 619,50 +4 629,27 1,1419 

Náklady 37 248,77 32 619,50 +4 629,27 1,1419 

Výsledek hospodaření 0,00 0,00 0,00 0,0000 

 

Meziroční porovnání výnosů, nákladů a hospodářského výsledku z vedlejší činnosti (v tis. Kč) 

 

Celkové meziroční porovnání výnosů, nákladů a výsledku hospodaření všech (42) 

příspěvkových organizací (tis. Kč): 

 

Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Skutečnost 

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

Rozdíl 

2021-2020 

Skutečnost 

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

Rozdíl 

2021-2020 

Výnosy          ∑ 1 341 656,16 1 212 685,65 +128 970,51 11 314,46 10 236,87 +1 077,59 

Náklady        ∑ 1 325 576,86 1 196 551,45 +129 025,41 8 359,02 9 362,84 -1 003,82 

Výsledek 

hospodaření  ∑ 
+16 079,30 +16 134,20 -54,90 +2 955,44 +874,03 +2 081,41 

Vedlejší činnost 
Skutečnost 

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

Rozdíl 

2021-2020 

Index 

2021:2020 

Výnosy 848,80 1 691,68 -842,88 0,5017 

Náklady 847,76 1 856,49 -1 008,73 0,4566 

Výsledek hospodaření +1,04 -164,81 +165,85 - 

Vedlejší činnost 
Skutečnost 

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

Rozdíl 

2021-2020 

Index 

2021:2020 

Výnosy 171,06 64,20 +106,86 2,6645 

Náklady 101,36 21,50 +79,86 4,7144 

Výsledek hospodaření +69,70 +42,70 +27,00 1,6323 
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V Příloze č. 2 je přehled hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v letech 2021 

a 2020 v členění na hlavní a vedlejší činnost. V Příloze č. 4 je uveden návrh rozdělení výsledků 

hospodaření příspěvkových organizací za rok 2021 do peněžních fondů. 

  

 

Rozdělení příspěvkových organizací do skupin podle výše dosaženého výsledku hospodaření 

(tis. Kč a počet příspěvkových organizací): 

 

Výsledek 

hospodaření 

Příspěvková 

organizace 

Z
á

p
o

rn
ý

 H
V

  

 

0 

 

 

do 

5 

od 5 

do 

10 

od 10 

do 20 

od 

20 

do 

50 

od 50 

do100 

od 100 

do 250 

od 

250 

do 

500 

od 

500 

do 

1000 

od 

1000 

do 

2000 

od 

2000 

do 

5000 

nad 

5000 

MŠ 0 4 1 0 1 2 4 5 1 0 0 0 0 

ZŠ 0 1 2 0 1 2 4 5 1 1 0 0 0 

ASTERIX 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Ostatní 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 

Celkem 0 7 3 0 2 4 9 10 3 2 0 1 1 

 

 

Příspěvkové organizace, v souladu s § 29 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tvoří tyto své peněžní fondy: 

a) rezervní fond (RF), 

b) fond investic (FI), 

c) fond odměn (FO), 

d) fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP). 

 

Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku. Zásady tvorby 

a použití těchto peněžních fondů jsou stanoveny v § 30 až 33 tohoto zákona.  
 

 

 

Rezervní fond 

 

Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace na základě 

schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku, sníženého o případné převody do fondu 

odměn. Zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace je vytvořen tehdy, jestliže 

skutečné výnosy jejího hospodaření jsou spolu s přijatým provozním příspěvkem větší než její 

provozní náklady. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu  

a do fondu odměn schvaluje zřizovatel. Zdrojem rezervního fondu mohou být též peněžní dary 

a prostředky převedené podle § 28 odst. 6. 

 

Rezervní fond, s výjimkou účelově určených peněžních darů a prostředků převedených podle 

§ 28 odst. 6, používá příspěvková organizace: 

a) k dalšímu rozvoji své činnosti, 

b) k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady, 

c) k úhradě případných odvodů a penále uložených jí za porušení rozpočtové kázně, 

d) k úhradě své ztráty za předchozí léta. 

Účelově určené peněžní dary se použijí v souladu s jejich určením. 
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Zřizovatel může dát příspěvkové organizaci souhlas k tomu, aby část svého rezervního fondu, 

s výjimkou účelově určených peněžních darů a prostředků převedených podle § 28 odst. 6, 

použila k posílení svého fondu investic. 

 

 

Toky na rezervním fondu za rok 2021 (v tis. Kč):   

 

Počáteční 

stav 

k 1.1.2021 

Převod 

VH (2020) 

na RF 

Tvorba 

RF v 

r.2021 

Převod 

z RF do 

FI 

Zapojení 

RF 

Konečný 

stav 

k 31.12.2021 

MŠ 7 638,89 +1 440,90 +1 692,34 -1 396,12 -4 437,84        4 938,17 

ZŠ 18 142,97 +2 906,91 +8 716,00 -1 621,41 -12 553,87 15 590,60 

ASTERIX 496,24 +300,40 +28,77 0,00 -292,72 532,69 

DSH 4 881,14 0,00 +97,40 0,00 -119,02 4 859,52 

MK 2 005,73 +48,93 +0,50 -160,93 -0,50 1 893,73 

MKS 7,54 +6 781,09 +368,00 0,00 -268,00 6 888,63 

SSmH 4 620,59 +3 741,93 +250,00 0,00 -610,03 8 002,49 

SSRZ 310,10 +5,04 +160,00 0,00 -159,45 315,69 

SANTÉ 1 583,32 +42,70 +71,00 0,00 -32,50 1 664,52 

CELKEM 39 686,52 +15 267,90 +11 384,01 -3 178,46 -18 473,93 44 686,04 

 

 

 

Fond investic 

 

Fond investic vytváří příspěvková organizace k financování svých investičních potřeb.  

Zdrojem fondu investic jsou: 

a) peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 

prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu,  

b) investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele, 

c) investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů, 

d) příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku, jestliže to zřizovatel 

podle svého rozhodnutí připustí, 

e) peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů, jsou-li určené nebo použitelné 

k investičním účelům, 

f) příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví příspěvkové 

organizace, 

g) převody z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem. 

 

Tvorba fondu investic z odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v hlavní 

činnosti není, v případě městem Havířovem zřízených příspěvkových organizací, krytá. Tyto 

odpisy jsou kryty jen u vedlejší činnosti. Proto v čerpání fondů investic je i vyvedení odpisů 

z ostatních výnosů z činnosti. Stavy fondů investic příspěvkových organizací uvedených 

v Příloze č. 1 jsou finančně kryty. 

 

Fond investic příspěvkové organizace se používá: 

a) na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, 

s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, 

b) k úhradě investičních úvěrů nebo půjček, 

c) k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud takový odvod uložil, 
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d) k navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, 

který příspěvková organizace používá pro svou činnost. 

Ke krytí investičních potřeb lze se souhlasem zřizovatele použít též investičních úvěrů nebo 

půjček. 

 

Toky na fondu investic za rok 2021 (v tis. Kč)   

 

Počáteční 

stav 

k 1.1.2021 

Tvorba FI  

v r. 2021 

Převod 

z RF do FI 

Zapojení 

FI 

Konečný stav 

k 31.12.2021 

MŠ 347,44 +5 821,57 +1 396,12 -6 390,03 1 175,10 

ZŠ 2 187,93 +23 779,81 +1 621,41 -24 803,36 2 785,79 

ASTERIX 27,85 +179,83 0,00 -179,83 27,85 

DSH 3 347,48 +5 577,23 0,00 -6 920,69 2 004,02 

MK 120,40 +477,78 +160,93 -697,99 61,12 

MKS 439,58 +6 421,44 0,00 -6 421,44 439,58 

SSmH 401,46 +1 583,05 0,00 -1 893,82 90,69 

SSRZ 2 382,23 +22 567,05 0,00 -16 054,78 8 894,50 

SANTÉ 2 915,17 +622,00 0,00 -1 901,56  1 635,61 

CELKEM 12 169,54 +67 029,76 +3 178,46 -65 263,50 17 114,26 

Pozn.: v tabulce jsou ve sloupci „Tvorba FI“ zahrnuty i nekryté odpisy, ty jsou však současně 

zahrnuty i ve sloupci „Zapojení FI“. 

 

 

 

Fond odměn 

 

Fond odměn je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, a to do 

výše jeho 80 %, nejvýše však do výše 80 % objemu prostředků na platy stanoveného 

zřizovatelem nebo zvláštním právním předpisem, a peněžními dary účelově určenými na platy. 

Převod peněžních prostředků do fondu odměn schvaluje zřizovatel. 

Z fondu odměn se hradí odměny zaměstnancům. Přednostně se z fondu odměn hradí případné 

překročení stanoveného objemu prostředků na platy. 

 

Toky na fondu odměn za rok 2021 (v tis. Kč):  

 
Počáteční stav 

k 1.1.2021 

Převod VH 

(2020) na FO 
Zapojení FO 

Konečný stav 

k 31.12.2021 

MŠ 1 117,81 +228,00 -74,99 1 270,82 

ZŠ 2 715,18 +460,33 -175,08 3 000,43 

ASTERIX 335,32 +52,00 -27,00 360,32 

DSH 189,72 0,00 0,00 189,72 

MK 544,90 0,00 0,00 544,90 

MKS 71,25 0,00 0,00 71,25 

SSmH 2 061,87 +1 000,00 0,00 3 061,87 

SSRZ 706,27 0,00 0,00 706,27 

SANTÉ 485,48 0,00 0,00 485,48 

CELKEM 8 227,80 +1 740,33 -277,07 9 691,06 
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FKSP 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen základním přídělem na vrub nákladů příspěvkové 

organizace z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy 

a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost, na odměny a ostatní plnění za vykonávanou 

práci. 

Fond kulturních a sociálních potřeb je naplňován zálohově z roční plánované výše v souladu  

s jeho schváleným rozpočtem. Vyúčtování skutečného základního přídělu se provede v rámci 

účetní závěrky.  

Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších 

potřeb a je určen zaměstnancům v pracovním poměru k příspěvkové organizaci, žákům 

středních odborných učilišť a učilišť, interním vědeckým aspirantům, důchodcům, kteří při 

prvém odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně 

pracovali u příspěvkové organizace, případně rodinným příslušníkům zaměstnanců a jiným 

fyzickým nebo i právnickým osobám. 

Další příjmy, výši tvorby a hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb stanoví 

Ministerstvo financí vyhláškou. 

 

Toky na fondu kulturních a sociálních potřeb za rok 2021 (v tis. Kč): 

 
Počáteční stav 

k 1.1.2021 
Tvorba FKSP 

Zapojení 

FKSP 

Konečný stav 

k 31.12.2021 

MŠ 2 426,96 +2 368,20 -2 215,17 2 579,99 

ZŠ 7 155,47 +7 562,88 -6 006,52 8 711,83 

ASTERIX 364,98 +156,69 -47,94 473,73 

DSH 1 157,45 +1 949,74 -2 061,46 1 045,73 

MK 289,14 +288,00 -351,40 225,74 

MKS 12,80 +303,97 -262,76  54,01 

SSmH 350,50 +1 093,63 -989,43 454,70 

SSRZ 312,68 +646,71 -581,25 378,14 

SANTÉ 500,02 +434,53 -640,95 293,60 

CELKEM 12 570,00 +14 804,35 -13 156,88 14 217,47 

 

 

Počáteční a konečné stavy fondů všech příspěvkových organizací za rok 2021 jsou uvedeny 

v Příloze č. 1. 

 

 

 

Úpravy schváleného rozpočtu ze strany PO – změny závazných ukazatelů 

 

V souladu s Pravidly pro předkládání návrhů a úprav rozpočtů a střednědobých výhledů 

rozpočtů příspěvkových organizací města, které podléhají schválení, předkládají PO:  

Čl. IV, bodu 5. - PO předkládají požadavky na změnu závazných ukazatelů nákladových účtů 

o více než 250 tis. Kč, včetně odůvodnění, ke schválení RMH prostřednictvím odvětvového 

odboru MMH. 

Požadavek na změnu závazného ukazatele předložily 4 PO (1 ZŠ, DSH, SSmH, SANTÉ). 
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Přehled změn výše závazných ukazatelů (v tis. Kč):     

Příspěvková organizace  Ukazatel Schváleno  
Návrh 

změny 
Rozdíl 

ZŠ Mládežnická Nákup majetku DDHM 270 ,00 525,00 +255,00 

DSH 

Opravy a udržování 2 100,00 2 500,00 +400,00 

Nákup majetku DDHM 1 300,00 1 910,00 +610,00 

Osobní náklady 130 114,00 137 300,00 +7 186,00 

Ostatní náklady 25 363,00 27 062,00 +1 699,00 

SSmH 
Osobní náklady 73 214,00 78 349,00 +5 135,00 

Ostatní náklady 16 516,00 17 068,00 +552,00 

SANTÉ Osobní náklady 25 273,00 30 010,00 +4 737,00 

 

 

Žádná městem zřízená příspěvková organizace nevytváří ze své činnosti takové výnosy, které 

by financovaly její potřeby, a to ani s přispěním vedlejší činnosti. Proto město Havířov 

poskytuje svým příspěvkovým organizacím příspěvky na provoz a v určitých případech 

investiční příspěvky. Ve schváleném rozpočtu na rok 2021 byla na příspěvky na provoz určena 

částka 304 564,00 tis. Kč (ze zdrojů města). Rozpočtovými úpravami došlo ke zvýšení 

příspěvků na provoz, které poskytnul zřizovatel, na částku 315 228,57 tis. Kč. 

Na investiční příspěvky příspěvkovým organizacím byla ve schváleném rozpočtu určena částka 

6 812,00 tis. Kč a po rozpočtových úpravách to bylo 14 240,42 tis. Kč. 

Do schváleného rozpočtu se nezahrnují neinvestiční a investiční dotace (transfery), protože 

poskytovatelem těchto průtokových dotací není město Havířov a jsou řešeny až v průběhu roku.  

 

 

Přehled příspěvků na provoz, investičních příspěvků,  neinvestičních a investičních dotací, 

neinvestičních a investičních půjčených prostředků od zřizovatele za rok 2021 (v tis. Kč): 

 

 
Příspěvek na provoz 

„Schválený rozpočet“ 

Příspěvek na provoz 

„Upravený 

rozpočet“ 

Skutečně vyplacený 

příspěvek na provoz 

MŠ 23 393,00 23 609,37 23 609,37 

ZŠ 59 415,00 59 753,82 59 753,82 

ASTERIX 3 417,00 2 617,13 2 617,13 

DSH 30 606,00 34 110,47 34 110,47 

MK 25 085,00 25 190,15 25 190,15 

MKS 47 000,00 47 024,32 47 024,32 

SSmH 46 775,00 46 782,26 46 782,26 

SSRZ 55 890,00 63 151,18 63 151,18 

SANTÉ 12 983,00 12 989,87 12 989,87 

CELKEM 304 564,00 315 228,57 315 228,57 
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Investiční příspěvek 

„Schválený rozpočet“ 

Investiční příspěvek 

„Upravený 

rozpočet“ 

Skutečně vyplacený 

investiční příspěvek 

MŠ 290,00 1 499,52 1 499,52 

ZŠ 1 452,00 3 302,46 3 302,46 

ASTERIX 0,00 0,00 0,00 

DSH 0,00 0,00 0,00 

MK 0,00 0,00 0,00 

MKS 0,00 0,00 0,00 

SSmH 0,00 132,73 132,73 

SSRZ 5 070,00 9 217,69 9 217,69 

SANTÉ 0,00 88,02 88,02 

CELKEM 6 812,00 14 240,42 14 240,42 

 

 
Skutečně přijaté 

neinvestiční dotace 

Skutečně přijaté 

investiční dotace 
Přijaté dotace celkem 

MŠ 756,78 0,00 756,78 

ZŠ 7 738,15 2 357,56 10 095,71 

ASTERIX 0,00 0,00 0,00 

DSH 61 603,03 0,00 61 603,03 

MK 1 446,00 0,00 1 446,00 

MKS 500,00 0,00 500,00 

SSmH 21 878,24 0,00 21 878,24 

SSRZ 0,00 0,00 0,00 

SANTÉ 17 610,40 0,00 17 610,40 

CELKEM 111 532,60 2 357,56 113 890,16 

 

 Neinvestiční 

půjčené prostředky 

od zřizovatele 

Investiční půjčené 

prostředky od 

zřizovatele 

Půjčené prostředky 

celkem 

MŠ Přímá 113,62 230,70 344,32 

ZŠ F. Hrubína 3 911,02 3 737,09 7 648,11 

ZŠ a MŠ Frýdecká 124,90 148,47 273,37 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 3 192,78 1 497,41 4 690,19 

ZŠ a MŠ Zelená 557,83 382,52 940,35 

CELKEM 7 900,15 5 996,19 13 896,34 

 

 

ZMH svým usn. č. 695/20ZM/2021 ze dne 21. 6. 2021 schválila příspěvkové organizaci Správa 

sportovních a rekreačních zařízení Havířov (dále SSRZ) zvýšení příspěvku na provoz na  

r. 2021 na pokrytí vynaložených nákladů souvisejících s pořízením a provozem mobilní ledové 

plochy ve výši 332 710,00 Kč. Finanční prostředky budou poskytnuty z neinvestiční rezervy 

EO. 

SSRZ – příspěvek na provoz                                       +332 710,00 Kč 
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ZMH svým usn. č. 696/20ZM/2021 ze dne 21. 6. 2021 schválila příspěvkové organizaci Správa 

sportovních a rekreačních zařízení Havířov (dále SSRZ) zvýšení příspěvku na provoz na  

r. 2021 na pokrytí provozních nákladů souvisejících s přesunem sportoviště na nově 

vybudovanou zpevněnou plochu zahájením přestavby mobilního kluziště na víceúčelové hřiště 

s celoročním provozem ve výši 221 666,00 Kč. Dále pak zvýšení investičního příspěvku na 

rok 2021 ve výši 1 200 300,00 Kč na pokrytí nákladů souvisejících s vybudováním nové 

zpevněné plochy a zahájením přestavby mobilního kluziště. Finanční prostředky budou 

poskytnuty z neinvestiční rezervy EO. 

SSRZ – příspěvek na provoz                                                                             +221 666,00 Kč  

              investiční příspěvek                                                                          +1 200 300,00 Kč                                                                                                          

 

 

Zvýšení příspěvku na provoz a investičního příspěvku na pořízení modulů v rámci 

jednotného účetního programu. 

SANTÉ – příspěvek na provoz                                                                            +3 630,00 Kč 

                 investiční příspěvek                                                                           +88 021,00 Kč 

 

 

Zvýšení příspěvku na provoz a investičního příspěvku na pořízení modulů v rámci 

jednotného účetního programu. 

SSmH – příspěvek na provoz                                                                              +7 260,00 Kč 

               investiční příspěvek                                                                           +132 730,00 Kč 

 

 

Zvýšení investičního příspěvku na realizaci vítězných projektů participativního rozpočtu 

„Rekonstrukce minigolfového hřiště Astronautů, přidání dalších herních soustav – městská část 

Město“ a „Multifunkční hřiště Gen. Svobody – městská část Šumbark“. 

SSRZ – investiční příspěvek                                                                          +3 707 958,00 Kč 

 

 

Zvýšení příspěvku na provoz na zajištění nutného provozu z důvodu pandemie COVID 19, 

převzetí bazénu Šumbark do správy SSRZ od února 2021 a zřízení očkovacího centra ve 

sportovní hale Slávie. 

SSRZ – příspěvek na provoz                                                                        +5 800 000,00 Kč 

 

 

Zvýšení příspěvku na provoz na dofinancování provozu pro Domov seniorů Havířov, který 

obdržel nižší dotaci z MSK, než předpokládal. 

DSH – příspěvek na provoz                                                                        +3 000 000,00 Kč 

 

 

Správě sportovních a rekreačních zařízení byl poskytnut investiční na projekt participativního 

rozpočtu „Rekonstrukce minigolfového hřiště Astronautů, přidání dalších herních soustav“. Na 

základě nových skutečností část položek bude neinvestičního charakteru, proto je nyní nutné 

snížit o tuto částku investiční příspěvek a zvýšit příspěvek na provoz. 

SSRZ – investiční příspěvek                                                                              -760 574,00 Kč 

              příspěvek na provoz                                                                             +760 574,00 Kč 
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Rovněž ZMH v roce 2021 mateřským školám, základním školám a středisku volného času 

schválilo (v Kč): 

PO Účel zvýšení/snížení příspěvku Celková výše 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MŠ 

Zvýšení příspěvku na provoz o dofinancování odměňování 

v ostatních osobních nákladech dle novely nařízení vlády  

č. 567/2006 Sb.“ a v prostředcích na platy dle nařízení vlády  

č. 341/2017 Sb. včetně zákonných odvodů 

 

 

 

+61 500,00 

Zvýšení příspěvku na provoz o 126 000,00 Kč na náklady související 

s dokrytím úvazku a mzdových prostředků ve školní jídelně  

a zároveň snížení příspěvku na provoz o 6 000,00 Kč z důvodu 

ukončení výkonu nutričního terapeuta – MŠ Balzacova 

 

 

 

+120 000,00 

Zvýšení příspěvku na provoz a investičního příspěvku na pořízení 

modulů v rámci jednotného účetního programu: 

    příspěvek na provoz 

    investiční příspěvek 

 

 

+108 900,00 Kč 

+1 209 518,00 Kč 

Snížení příspěvku na provoz v souvislosti s výskytem a rozšířením 

onemocnění COVID-19, úspora mzdových prostředků  

    za období I. čtvrtletí 2021 

    za období II. čtvrtletí 2021 

    za období III. a IV. čtvrtletí 2021 

 

 

-83 780,00 

-24 335,00 

-53 965,00 

Snížení příspěvku na provoz z důvodu mimořádných opatření 

omezujících provoz škol a školských zařízení v souvislosti 

s pandemickou situací – projekt „Pohybová výchova dětí v MŠ“ 

 

 

-45 000,00 

Snížení příspěvku na provoz z důvodu mimořádných opatření 

omezujících provoz škol a školských zařízení v souvislosti 

s pandemickou situací – školní aktivity 

 

 

-45 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšení investičního příspěvku pro ZŠ F. Hrubína na pořízení 

účetního programu GINIS – produkt GINIS Express SQL 

 

+103 146,00 

Snížení investičního příspěvku pro ZŠ F. Hrubína – byly poskytnuty 

finanční prostředky na pořízení účetního programu GINIS – produkt 

GINIS Express SQL, cenová kalkulace byla snížena 

 

 

 -17 091,00 

Předfinancování projektu „Rekonstrukce odborných učeben F-CH, 

IVT“ pro ZŠ F. Hrubína: 

    zvýšení příspěvku na provoz 

    zvýšení investičního příspěvku 

 

 

+434 558,00 

+415 233,00 

Předfinancování projektu „Modernizace odborných učeben“ pro  

ZŠ a MŠ Na Nábřeží: 

    zvýšení příspěvku na provoz 

    zvýšení investičního příspěvku 

 

 

+463 053,00 

+58 080,00 

Pro ZŠ a MŠ Na Nábřeží byl zvýšen příspěvek na provoz a investiční 

příspěvek na předfinancování projektu „Modernizace odborných 

učeben“. Později bylo nutné upravit poměr čerpání neinvestičních  

a investičních prostředků, který se na základě skutečnosti změnil. 

    snížení příspěvku na provoz 

    zvýšení investičního příspěvku 

 

 

 

 

-108 299,00 

+108 299,00 

Předfinancování projektů „Úprava venkovního areálu s prvky 

přírodní zahrady“ a „Vybudování zahrady v přírodním stylu“ pro ZŠ 

a MŠ Zelená: 

    zvýšení příspěvku na provoz 

    zvýšení investičního příspěvku 

 

 

 

+98 440,00 

+67 504,00 
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ZŠ 

Byl poskytnut příspěvek na provoz a investiční příspěvek na 

předfinancování projektů „Úprava venkovního areálu s prvky 

přírodní zahrady“ a „Vybudování zahrady v přírodním stylu“ pro ZŠ 

a MŠ Zelená. Příspěvková organizace si však tento podíl uhradí 

z prostředků schváleného rozpočtu na rok 2021. Proto je jim 

příspěvek na provoz a investiční příspěvek snížen. 

    snížení příspěvku na provoz 

    snížení investičního příspěvku 

 

 

 

 

 

 

-98 440,00 

-67 504,00 

Dofinancování odměňování v ostatních osobních nákladech dle 

novely nařízení vlády č. 567/2006 Sb., a v prostředcích na platy dle 

nařízení vlády č. 341/2017 Sb. včetně zákonných odvodů 

 

 

+53 000,00 

Poskytnutí investičního příspěvku pro ZŠ Moravská na pořízení 

tunelové myčky s automatickým posunem košů. 

 

+550 000,00 

Zvýšení příspěvků na provoz o dofinancování plavání žáků v r. 2021 +357 850,00 

Snížení příspěvku na provoz z důvodu mimořádných opatření 

omezujících provoz škol a školských zařízení v souvislosti 

s pandemickou situací – projekt „Pohybová výchova dětí v MŠ“ 

 

 

-7 000,00 

Snížení příspěvku na provoz v souvislosti s výskytem a rozšířením 

onemocnění COVID-19, úspora mzdových prostředků 

    za období I. čtvrtletí 2021 

    za období II. čtvrtletí 2021 

    za období III. a IV. čtvrtletí 2021 

 

 

-433 283,00 

-347 301,00 

-190 726,00 

Snížení příspěvku na provoz pro ZŠ M. Pujmanové o finanční 

prostředky z projektu „Virtuální realita“, kdy došlo ke změně 

financování z důvodu nové cenové kalkulace. 

 

 

-179 384,00 

Zvýšení příspěvku na provoz a investičního příspěvku na pořízení 

modulů v rámci jednotného účetního programu: 

    příspěvek na provoz 

    investiční příspěvek 

 

 

+69 031,00 

+792 602,00 

Zvýšení příspěvku na provoz pro ZŠ Mládežnická na dofinancování 

plavání. 

 

+19 500,00 

Příspěvkovým organizacím poskytnut příspěvek na provoz 

a investiční příspěvek na pořízení modulů v rámci jednotného 

účetního programu. Nyní je potřeba upravit výši příspěvku na provoz 

a investiční příspěvek tří základních škol, kterým byl zvýšen 

investiční příspěvek, avšak měl být zvýšen jen příspěvek na provoz, 

protože se nejedná o investiční majetek. 

    příspěvek na provoz 

    investiční příspěvek 

 

 

 

 

 

 

+159 819,00 

-159 819,00 

 

 

 

 

SVČ 

Snížení příspěvku na provoz v souvislosti s výskytem a rozšířením 

onemocnění COVID-19, úspora mzdových prostředků 

    za období I. čtvrtletí 2021 

    za období II. čtvrtletí 2021 

    za období III. a IV. čtvrtletí 2021 

 

 

-194 880,00 

-168 487,00 

-318 285,00 

Snížení příspěvku na provoz v souvislosti s výskytem a rozšířením 

onemocnění COVID-19, nedočerpání finančních prostředků 

týkajících se organizace příměstských táborů a Havířovské ligy 

základních škol. 

 

 

 

-126 400,00 
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ZMH rovněž schválilo zvýšení příspěvků na provoz o pojistná plnění, kdy došlo k pojistným 

událostem a příspěvkové organizace si škody hradily z vlastních zdrojů, popř. jejich část. 

Pojistná plnění jsou připisována na účet města (v Kč): 

 

 Celkové zvýšení příspěvku na provoz o pojistné plnění 

MŠ 178 048,00 

ZŠ 48 031,00 

ASTERIX 8 188,00 

DSH 504 461,00 

MK 105 142,00 

MKS 24 317,00 

SSmH 0,00 

SSRZ 146 239,00 

SANTÉ 3 238,00 

CELKEM 1 017 664,00 

 

Přehled změn transferů příspěvkovým organizacím mezi schváleným rozpočtem a konečným 

rozpočtem roku 2021 a dosaženou skutečností je v Příloze č. 3. 

 

 



Výsledky hospodaření příspěvkových organizací a zůstatky fondů hmotné zainteresovanosti

 

(v tis. Kč)

k 1.1. 2021 k 31.12. 2021 k 1.1. 2021 k 31.12. 2021 k 1.1. 2021 k 31.12. 2021 k 1.1. 2021 k 31.12. 2021

MŠ Balzacova +91,99 +143,27 88,00 13,00 81,44 72,02 1 038,63 446,81 52,12 276,29

MŠ "U kamarádů" 0,00 +119,97 0,00 40,00 25,26 19,30 33,99 143,66 0,00 0,00

MŠ ČSA 0,00 0,00 261,95 261,95 87,27 65,57 701,66 442,49 18,93 64,36

MŠ E. Holuba +144,88 +0,07 0,00 0,00 175,13 227,78 188,57 138,70 14,57 66,32

MŠ Horymírova +105,72 +69,11 36,00 36,00 234,02 215,49 174,28 82,66 25,75 0,03

MŠ Lípová +105,59 +65,15 107,30 107,30 34,19 57,88 230,35 508,23 1,48 63,48

MŠ Mládí +33,21 +148,40 40,00 118,00 203,25 198,92 395,85 268,84 0,18 0,18

MŠ Moravská +253,35 +56,74 70,00 70,00 128,49 114,59 774,65 273,92 22,60 172,59

MŠ Okružní +73,10 +199,72 45,00 65,00 98,01 78,36 463,42 285,34 14,60 54,60

MŠ Petřvaldská +11,48 +238,83 75,30 75,30 507,12 614,45 977,79 536,94 33,80 202,61

MŠ Přímá +242,90 +106,86 0,00 0,00 51,08 40,76 213,92 320,78 0,04 0,04

MŠ Puškinova 0,00 +141,50 30,00 30,00 184,50 200,62 452,25 391,98 13,29 11,96

MŠ Radniční +65,46 0,00 107,17 107,18 384,66 432,63 393,10 271,10 0,15 0,97

MŠ Sukova +1,87 +122,08 123,00 143,00 46,96 48,76 15,75 63,08 0,00 81,77

MŠ Švabinského +32,43 +81,09 0,00 0,00 21,85 37,36 318,52 135,13 1,27 36,27

MŠ U Jeslí +129,52 +41,81 40,00 40,00 23,79 17,29 689,97 171,79 1,33 1,33

MŠ U Stromovky +91,11 +74,39 7,44 57,44 97,56 107,36 125,84 150,24 0,07 0,07

MŠ U Topolů 0,00 +59,90 86,65 106,65 42,38 30,85 450,35 306,48 147,26 142,23

MŠ celkem +1 382,61 +1 668,89 1 117,81 1 270,82 2 426,96 2 579,99 7 638,89 4 938,17 347,44 1 175,10

Fond kulturních a 

sociálních potřeb
Rezervní fond Fond investic

Příspěvková 

organizace

Výsledek 

hospodaření 

r. 2020

Fond odměnVýsledek 

hospodaření 

r. 2021

Příloha č. 1



Výsledky hospodaření příspěvkových organizací a zůstatky fondů hmotné zainteresovanosti

 

(v tis. Kč)

k 1.1. 2021 k 31.12. 2021 k 1.1. 2021 k 31.12. 2021 k 1.1. 2021 k 31.12. 2021 k 1.1. 2021 k 31.12. 2021

Fond kulturních a 

sociálních potřeb
Rezervní fond Fond investic

Příspěvková 

organizace

Výsledek 

hospodaření 

r. 2020

Fond odměnVýsledek 

hospodaření 

r. 2021

ZŠ 1. máje +51,89 +236,62 170,00 170,00 699,03 640,30 1 717,64 997,10 69,99 150,89

ZŠ F. Hrubína +507,01 +336,37 284,22 284,22 841,98 1 038,48 1 122,24 1 259,16 399,68 506,97

ZŠ a MŠ Frýdecká +20,16 +31,43 40,20 40,20 472,40 627,66 971,24 541,23 60,27 38,40

ZŠ Gen. Svobody +2,19 +76,52 15,00 15,00 563,22 673,09 811,06 936,27 0,57 0,90

ZŠ Gorkého +136,88 +67,02 0,00 0,00 324,53 480,92 389,20 760,54 89,72 100,44

ZŠ Jarošova +240,75 +528,94 54,65 141,07 143,67 122,64 284,35 332,05 31,29 126,02

ZŠ K. Světlé +99,20 0,00 118,79 118,79 390,54 361,59 662,06 646,23 18,08 18,12

ZŠ Kpt. Jasioka +82,87 +149,42 218,45 186,45 392,25 493,20 929,38 1 095,66 49,09 49,09

ZŠ M. Kudeříkové 0,00 +369,75 130,00 150,00 791,77 942,18 1 252,75 1 057,49 99,47 137,37

ZŠ M. Pujmanové +63,39 +134,59 100,00 100,00 413,59 515,47 800,75 957,84 27,92 35,32

ZŠ Mládežnická +118,70 +193,38 197,95 197,95 672,08 946,67 1 575,12 1 781,66 47,81 162,10

ZŠ Moravská +463,50 +34,75 85,00 85,00 194,37 412,66 2 718,82 813,90 264,14 813,82

ZŠ a MŠ Na Nábřeží +172,81 +701,92 217,77 217,77 343,86 433,72 1 451,53 1 569,14 284,81 231,92

ZŠ a MŠ Selská +43,54 +108,65 174,00 174,00 316,97 393,63 582,75 735,69 0,00 0,00

ZŠ Školní +0,56 +346,65 551,67 751,67 124,26 115,41 1 152,35 782,19 109,35 109,24

ZŠ a MŠ Zelená +13,11 +4,15 47,1 47,93 169,48 215,42 628,73 400,67 0,08 0,08

ZŠ Žákovská +116,88 +47,08 310,38 320,38 301,47 298,79 1 093,00 923,78 635,66 305,11

ZŠ celkem +2 133,44 +3 367,24 2 715,18 3 000,43 7 155,47 8 711,83 18 142,97 15 590,60 2 187,93 2 785,79

Příloha č. 1



Výsledky hospodaření příspěvkových organizací a zůstatky fondů hmotné zainteresovanosti

 

(v tis. Kč)

k 1.1. 2021 k 31.12. 2021 k 1.1. 2021 k 31.12. 2021 k 1.1. 2021 k 31.12. 2021 k 1.1. 2021 k 31.12. 2021

Fond kulturních a 

sociálních potřeb
Rezervní fond Fond investic

Příspěvková 

organizace

Výsledek 

hospodaření 

r. 2020

Fond odměnVýsledek 

hospodaření 

r. 2021

ASTERIX +342,70 +352,40 335,32 360,32 364,98 473,73 496,24 532,69 27,85 27,85

Domov seniorů Havířov 0,00 0,00 189,72 189,72 1 157,45 1 045,73 4 881,14 4 859,52 3 347,48 2 004,02

MK +897,17 +48,93 544,90 544,90 289,14 225,74 2 005,73 1 893,73 120,40 61,12

MKS +10 777,09 +6 781,09 71,25 71,25 12,80 54,01 7,54 6 888,63 439,58 439,58

SSmH 0,00 +4 741,93 2 061,87 3 061,87 350,50 454,70 4 620,59 8 002,49 401,46 90,69

SSRZ +3 432,03 +5,05 706,27 706,27 312,68 378,14 310,10 315,69 2 382,23 8 894,50

SANTÉ +69,70 +42,70 485,48 485,48 500,02 293,60 1 583,32 1 664,52 2 915,17 1 635,61

Velké PO celkem +15 518,69 +11 972,10 4 394,81 5 419,81 2 987,57 2 925,65 13 904,66 24 157,27 9 634,17 13 153,37

Celkem +19 034,74 +17 008,23 8 227,80 9 691,06 12 570,00 14 217,47 39 686,52 44 686,04 12 169,54 17 114,26

Příloha č. 1



Hospodaření příspěvkových organizací 

v roce 2021

Příloha č. 2 

(v tis. Kč)

Skutečnost          

r. 2021

Skutečnost          

r. 2020

Skutečnost          

r. 2021

Skutečnost          

r. 2020

Skutečnost          

r. 2021

Skutečnost          

r. 2020

Výnosy 17 912,21 16 871,42 182,52 111,58 18 094,73 16 983,00

Náklady 17 842,62 16 736,52 160,12 103,21 18 002,74 16 839,73

Hospod. výsledek +69,59 +134,90 +22,40 +8,37 +91,99 +143,27

Výnosy 6 338,79 6 456,73 0,00 0,00 6 338,79 6 456,73

Náklady 6 338,79 6 456,73 0,00 0,00 6 338,79 6 456,73

Hospod. výsledek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výnosy 13 849,04 13 163,10 240,74 159,37 14 089,78 13 322,47

Náklady 13 704,23 13 163,10 240,67 159,30 13 944,90 13 322,40

Hospod. výsledek +144,81 0,00 +0,07 +0,07 +144,88 +0,07

Výnosy 10 543,70 9 576,99 0,00 0,00 10 543,70 9 576,99

Náklady 10 437,98 9 507,88 0,00 0,00 10 437,98 9 507,88

Hospod. výsledek +105,72 +69,11 0,00 0,00 +105,72 +69,11

Výnosy 14 107,39 12 107,52 1,00 13,28 14 108,39 12 120,80

Náklady 14 001,94 12 042,47 0,86 13,18 14 002,80 12 055,65

Hospod. výsledek +105,45 +65,05 +0,14 +0,10 +105,59 +65,15

Výnosy 11 674,81 10 858,55 0,00 7,60 11 674,81 10 866,15

Náklady 11 641,60 10 710,15 0,00 7,60 11 641,60 10 717,75

Hospod. výsledek +33,21 +148,40 0,00 0,00 +33,21 +148,40

Výnosy 15 692,85 14 396,04 27,60 33,50 15 720,45 14 429,54

Náklady 15 440,66 14 343,67 26,44 29,13 15 467,10 14 372,80

Hospod. výsledek +252,19 +52,37 +1,16 +4,37 +253,35 +56,74

Výnosy 7 284,67 6 988,80 0,00 0,00 7 284,67 6 988,80

Náklady 7 211,57 6 789,08 0,00 0,00 7 211,57 6 789,08

Hospod. výsledek +73,10 +199,72 0,00 0,00 +73,10 +199,72

Výnosy 23 935,73 22 387,10 0,00 0,00 23 935,73 22 387,10

Náklady 23 924,25 22 148,27 0,00 0,00 23 924,25 22 148,27

Hospod. výsledek +11,48 +238,83 0,00 0,00 +11,48 +238,83

Výnosy 10 302,26 8 459,33 4,50 4,50 10 306,76 8 463,83

Náklady 10 059,36 8 352,47 4,50 4,50 10 063,86 8 356,97

Hospod. výsledek +242,90 +106,86 0,00 0,00 +242,90 +106,86

Výnosy 10 176,73 9 367,50 0,00 0,00 10 176,73 9 367,50

Náklady 10 176,73 9 226,00 0,00 0,00 10 176,73 9 226,00

Hospod. výsledek 0,00 +141,50 0,00 0,00 0,00 +141,50

Výnosy 17 066,10 15 941,01 0,00 0,00 17 066,10 15 941,01

Náklady 17 000,64 15 941,01 0,00 0,00 17 000,64 15 941,01

Hospod. výsledek +65,46 0,00 0,00 0,00 +65,46 0,00

Výnosy 7 715,35 7 315,19 0,00 0,00 7 715,35 7 315,19

Náklady 7 713,48 7 193,11 0,00 0,00 7 713,48 7 193,11

Hospod. výsledek +1,87 +122,08 0,00 0,00 +1,87 +122,08

Výnosy 7 150,25 6 653,98 0,00 0,00 7 150,25 6 653,98

Náklady 7 117,82 6 572,89 0,00 0,00 7 117,82 6 572,89

Hospod. výsledek +32,43 +81,09 0,00 0,00 +32,43 +81,09

Hlavní činnost Vedlejší činnost

MŠ Mládí

MŠ Balzacova

Příspěvkové 

organizace
Ukazatel

MŠ ČSA

MŠ E. Holuba

MŠ Horymírova

MŠ Lípová

MŠ Moravská

MŠ Okružní

MŠ Petřvaldská

MŠ Přímá

MŠ Puškinova

MŠ Radniční

MŠ Sukova

MŠ Švabinského

Celkem



Hospodaření příspěvkových organizací 

v roce 2021

Příloha č. 2 

(v tis. Kč)

Skutečnost          

r. 2021

Skutečnost          

r. 2020

Skutečnost          

r. 2021

Skutečnost          

r. 2020

Skutečnost          

r. 2021

Skutečnost          

r. 2020

Hlavní činnost Vedlejší činnost

Příspěvkové 

organizace
Ukazatel

Celkem

Výnosy 9 587,86 8 829,34 0,00 0,00 9 587,86 8 829,34

Náklady 9 587,86 8 709,37 0,00 0,00 9 587,86 8 709,37

Hospod. výsledek 0,00 +119,97 0,00 0,00 0,00 +119,97

Výnosy 6 307,06 6 005,61 0,00 0,00 6 307,06 6 005,61

Náklady 6 177,54 5 963,80 0,00 0,00 6 177,54 5 963,80

Hospod. výsledek +129,52 +41,81 0,00 0,00 +129,52 +41,81

Výnosy 6 273,50 5 876,72 0,00 0,00 6 273,50 5 876,72

Náklady 6 182,39 5 802,33 0,00 0,00 6 182,39 5 802,33

Hospod. výsledek +91,11 +74,39 0,00 0,00 +91,11 +74,39

Výnosy 7 042,24 6 625,83 0,00 0,00 7 042,24 6 625,83

Náklady 7 042,24 6 565,93 0,00 0,00 7 042,24 6 565,93

Hospod. výsledek 0,00 +59,90 0,00 0,00 0,00 +59,90

Výnosy 202 960,54 187 880,76 456,36 329,83 203 416,90 188 210,59

Náklady 201 601,70 186 224,78 432,59 316,92 202 034,29 186 541,70

Hospod. výsledek +1 358,84 +1 655,98 +23,77 +12,91 +1 382,61 +1 668,89

Výnosy 54 524,10 49 576,59 237,97 209,64 54 762,07 49 786,23

Náklady 54 579,65 49 429,71 130,53 119,90 54 710,18 49 549,61

Hospod. výsledek -55,55 +146,88 +107,44 +89,74 +51,89 +236,62

Výnosy 46 590,32 39 396,46 913,39 701,17 47 503,71 40 097,63

Náklady 46 104,59 38 856,51 892,11 904,75 46 996,70 39 761,26

Hospod. výsledek +485,73 +539,95 +21,28 -203,58 +507,01 +336,37

Výnosy 35 674,05 32 625,90 216,78 87,18 35 890,83 32 713,08

Náklady 35 703,14 32 616,07 167,53 65,58 35 870,67 32 681,65

Hospod. výsledek -29,09 +9,83 +49,25 +21,60 +20,16 +31,43

Výnosy 45 336,80 42 717,56 393,55 299,92 45 730,35 43 017,48

Náklady 45 406,31 42 709,60 321,85 231,36 45 728,16 42 940,96

Hospod. výsledek -69,51 +7,96 +71,70 +68,56 +2,19 +76,52

Výnosy 42 306,69 39 009,18 370,51 304,27 42 677,20 39 313,45

Náklady 42 215,54 38 953,50 324,78 292,93 42 540,32 39 246,43

Hospod. výsledek +91,15 +55,68 +45,73 +11,34 +136,88 +67,02

Výnosy 17 964,06 16 760,14 22,57 16,26 17 986,63 16 776,40

Náklady 17 730,58 16 236,81 15,30 10,65 17 745,88 16 247,46

Hospod. výsledek +233,48 +523,33 +7,27 +5,61 +240,75 +528,94

Výnosy 36 413,87 32 879,64 0,00 20,70 36 413,87 32 900,34

Náklady 36 308,97 32 890,74 5,70 9,60 36 314,67 32 900,34

Hospod. výsledek +104,90 -11,10 -5,70 +11,10 +99,20 0,00

Výnosy 21 462,93 19 420,76 88,88 75,72 21 551,81 19 496,48

Náklady 21 427,66 19 312,08 41,28 34,98 21 468,94 19 347,06

Hospod. výsledek +35,27 +108,68 +47,60 +40,74 +82,87 +149,42

Výnosy 36 912,35 33 945,39 833,28 668,22 37 745,63 34 613,61

Náklady 37 118,30 33 586,79 627,33 657,07 37 745,63 34 243,86

Hospod. výsledek -205,95 +358,60 +205,95 +11,15 0,00 +369,75

MŠ  "U kamarádů"                  

MŠ U Topolů

MŠ U Jeslí

MŠ U Stromovky

MŠ celkem

ZŠ 1. máje

ZŠ F. Hrubína

ZŠ a MŠ Frýdecká

ZŠ Gen. Svobody

ZŠ Gorkého

ZŠ Jarošova

ZŠ K. Světlé

ZŠ Kpt. Jasioka

ZŠ M. Kudeříkové



Hospodaření příspěvkových organizací 

v roce 2021

Příloha č. 2 

(v tis. Kč)

Skutečnost          

r. 2021

Skutečnost          

r. 2020

Skutečnost          

r. 2021

Skutečnost          

r. 2020

Skutečnost          

r. 2021

Skutečnost          

r. 2020

Hlavní činnost Vedlejší činnost

Příspěvkové 

organizace
Ukazatel

Celkem

Výnosy 39 969,23 35 367,77 500,51 394,13 40 469,74 35 761,90

Náklady 40 015,44 35 221,83 390,91 405,48 40 406,35 35 627,31

Hospod. výsledek -46,21 +145,94 +109,60 -11,35 +63,39 +134,59

Výnosy 49 740,35 47 467,78 904,55 663,59 50 644,90 48 131,37

Náklady 49 961,09 47 421,79 565,11 516,20 50 526,20 47 937,99

Hospod. výsledek -220,74 +45,99 +339,44 +147,39 +118,70 +193,38

Výnosy 52 198,02 49 486,25 2 087,59 1 736,76 54 285,61 51 223,01

Náklady 52 173,72 49 484,20 1 648,39 1 704,06 53 822,11 51 188,26

Hospod. výsledek +24,30 +2,05 +439,20 +32,70 +463,50 +34,75

Výnosy 55 090,77 47 805,78 987,76 945,98 56 078,53 48 751,76

Náklady 54 946,19 47 144,47 959,53 905,37 55 905,72 48 049,84

Hospod. výsledek +144,58 +661,31 +28,23 +40,61 +172,81 +701,92

Výnosy 12 442,00 11 480,31 14,80 13,34 12 456,80 11 493,65

Náklady 12 401,51 11 374,36 11,75 10,64 12 413,26 11 385,00

Hospod. výsledek +40,49 +105,95 +3,05 +2,70 +43,54 +108,65

Výnosy 21 126,12 19 273,39 1,43 30,87 21 127,55 19 304,26

Náklady 21 125,63 18 929,03 1,36 28,58 21 126,99 18 957,61

Hospod. výsledek +0,49 +344,36 +0,07 +2,29 +0,56 +346,65

Výnosy 13 524,87 12 153,69 0,00 0,00 13 524,87 12 153,69

Náklady 13 511,76 12 149,54 0,00 0,00 13 511,76 12 149,54

Hospod. výsledek +13,11 +4,15 0,00 0,00 +13,11 +4,15

Výnosy 44 916,52 40 089,70 697,08 635,90 45 613,60 40 725,60

Náklady 44 910,89 40 073,76 585,83 604,76 45 496,72 40 678,52

Hospod. výsledek +5,63 +15,94 +111,25 +31,14 +116,88 +47,08

Výnosy 626 193,05 569 456,29 8 270,65 6 803,65 634 463,70 576 259,94

Náklady 625 640,97 566 390,79 6 689,29 6 501,91 632 330,26 572 892,70

Hospod. výsledek +552,08 +3 065,50 +1 581,36 +301,74 +2 133,44 +3 367,24

Výnosy 14 951,55 14 978,44 0,00 0,00 14 951,55 14 978,44

Náklady 14 608,85 14 626,04 0,00 0,00 14 608,85 14 626,04

Hospod. výsledek +342,70 +352,40 0,00 0,00 +342,70 +352,40

Výnosy 177 185,36 157 261,68 28,48 22,08 177 213,84 157 283,76

Náklady 177 186,03 157 263,06 27,81 20,70 177 213,84 157 283,76

Hospod. výsledek -0,67 -1,38 +0,67 +1,38 0,00 0,00

Výnosy 28 255,20 26 556,00 0,00 0,00 28 255,20 26 556,00

Náklady 27 358,03 26 507,07 0,00 0,00 27 358,03 26 507,07

Hospod. výsledek +897,17 +48,93 0,00 0,00 +897,17 +48,93

Výnosy 73 023,23 59 665,55 1 539,11 1 325,43 74 562,34 60 990,98

Náklady 63 525,04 53 564,57 260,21 645,32 63 785,25 54 209,89

Hospod. výsledek +9 498,19 +6 100,98 +1 278,90 +680,11 +10 777,09 +6 781,09

Výnosy 95 166,00 93 528,90 0,00 0,00 95 166,00 93 528,90

Náklady 95 166,00 88 786,97 0,00 0,00 95 166,00 88 786,97

Hospod. výsledek 0,00 +4 741,93 0,00 0,00 0,00 +4 741,93

Domov seniorů 

Havířov

ZŠ Mládežnická

ZŠ M. Pujmanové

MK

MKS

SSmH

ZŠ Moravská

ZŠ a MŠ Na 

Nábřeží

ZŠ a MŠ Selská

ZŠ Školní

ZŠ a MŠ Zelená

ZŠ Žákovská

ZŠ celkem

ASTERIX



Hospodaření příspěvkových organizací 

v roce 2021

Příloha č. 2 

(v tis. Kč)

Skutečnost          

r. 2021

Skutečnost          

r. 2020

Skutečnost          

r. 2021

Skutečnost          

r. 2020

Skutečnost          

r. 2021

Skutečnost          

r. 2020

Hlavní činnost Vedlejší činnost

Příspěvkové 

organizace
Ukazatel

Celkem

Výnosy 86 672,46 70 738,53 848,80 1 691,68 87 521,26 72 430,21

Náklady 83 241,47 70 568,67 847,76 1 856,49 84 089,23 72 425,16

Hospod. výsledek +3 430,99 +169,86 +1,04 -164,81 +3 432,03 +5,05

Výnosy 37 248,77 32 619,50 171,06 64,20 37 419,83 32 683,70

Náklady 37 248,77 32 619,50 101,36 21,50 37 350,13 32 641,00

Hospod. výsledek 0,00 0,00 +69,70 +42,70 +69,70 +42,70

Výnosy 512 502,57 455 348,60 2 587,45 3 103,39 515 090,02 458 451,99

Náklady 498 334,19 443 935,88 1 237,14 2 544,01 499 571,33 446 479,89

Hospod. výsledek +14 168,38 +11 412,72 +1 350,31 +559,38 +15 518,69 +11 972,10

Výnosy 1 341 656,16 1 212 685,65 11 314,46 10 236,87 1 352 970,62 1 222 922,52

Náklady 1 325 576,86 1 196 551,45 8 359,02 9 362,84 1 333 935,88 1 205 914,29

Hospod. výsledek +16 079,30 +16 134,20 +2 955,44 +874,03 +19 034,74 +17 008,23

Příspěvkové 

organizace 

ostatní celkem

Příspěvkové 

organizace 

celkem

SSRZ

SANTÉ



Rozpočtové úpravy transferů                                   

příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3

(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2021

Upravený 

rozpočet VI. 

r. 2021

Skutečnost             

1 - 12/2021
Rozdíl 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 2 - sl. 1

příspěvek na provoz 1 944,00 2 060,76 2 060,76 +116,76
z toho:  

     ÚZ 00000 1 944,00 2 060,76 2 060,76 +116,76

investiční příspěvek 0,00 81,91 81,91 +81,91
z toho:

     ÚZ 00000 0,00 81,91 81,91 +81,91

příspěvek na provoz 840,00 845,26 845,26 +5,26
z toho: 
     ÚZ 00000 840,00 845,26 845,26 +5,26
investiční příspěvek 0,00 64,36 64,36 +64,36
z toho:
     ÚZ 00000 0,00 64,36 64,36 +64,36
příspěvek na provoz 1 223,00 1 212,66 1 212,66 -10,34
z toho:  
     ÚZ 00000 1 223,00 1 212,66 1 212,66 -10,34

investiční příspěvek 50,00 131,74 131,74 +81,74
z toho:

     ÚZ 00000 50,00 131,74 131,74 +81,74

příspěvek na provoz 1 103,00 1 110,26 1 110,26 +7,26
z toho: 
     ÚZ 00000 1 103,00 1 110,26 1 110,26 +7,26
investiční příspěvek 35,00 119,74 119,74 +84,74
z toho:
     ÚZ 00000 35,00 119,74 119,74 +84,74
příspěvek na provoz 1 689,00 1 730,45 1 730,45 +41,45
z toho:  
     ÚZ 00000 1 689,00 1 730,45 1 730,45 +41,45
investiční příspěvek 0,00 67,96 67,96 +67,96
z toho:
     ÚZ 00000 0,00 67,96 67,96 +67,96
neinvestiční dotace 0,00 383,57 383,57 +383,57
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 326,03 326,03 +326,03
     ÚZ 103133063 0,00 57,54 57,54 +57,54

příspěvek na provoz 1 156,00 1 164,05 1 164,05 +8,05
z toho:  
     ÚZ 00000 1 156,00 1 164,05 1 164,05 +8,05
investiční příspěvek 0,00 63,65 63,65 +63,65
z toho:
     ÚZ 00000 0,00 63,65 63,65 +63,65

příspěvek na provoz 1 867,00 1 865,55 1 865,55 -1,45
z toho:  
     ÚZ 00000 1 867,00 1 865,55 1 865,55 -1,45
investiční příspěvek 0,00 70,25 70,25 +70,25
z toho:

     ÚZ 00000 0,00 70,25 70,25 +70,25
neinvestiční dotace 0,00 20,01 20,01 +20,01
z toho:

     ÚZ 120113014 0,00 3,00 3,00 +3,00
     ÚZ 120513014 0,00 17,01 17,01 +17,01

příspěvek na provoz 917,00 1 025,48 1 025,48 +108,48
z toho:  
     ÚZ 00000 917,00 1 025,48 1 025,48 +108,48
investiční příspěvek 0,00 63,92 63,92 +63,92
z toho:

     ÚZ 00000 0,00 63,92 63,92 +63,92
neinvestiční dotace 0,00 80,14 80,14 +80,14
z toho:

     ÚZ 120113014 0,00 12,02 12,02 +12,02
     ÚZ 120513014 0,00 68,12 68,12 +68,12

Organizační jednotky

MŠ Okružní

MŠ Moravská                                     

MŠ Balzacova

MŠ ČSA

MŠ E. Holuba

MŠ Horymírova

MŠ Mládí

MŠ Lípová



Rozpočtové úpravy transferů                                   

příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3

(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2021

Upravený 

rozpočet VI. 

r. 2021

Skutečnost             

1 - 12/2021
Rozdíl 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 2 - sl. 1

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 2 865,00 2 818,05 2 818,05 -46,95
z toho:  
     ÚZ 00000 2 865,00 2 818,05 2 818,05 -46,95

investiční příspěvek 0,00 92,27 92,27 +92,27
z toho:

     ÚZ 00000 0,00 92,27 92,27 +92,27

neinvestiční dotace 0,00 33,10 33,10 +33,10
z toho:
     ÚZ 120113014 0,00 4,97 4,97 +4,97
     ÚZ 120513014 0,00 28,13 28,13 +28,13
příspěvek na provoz 1 245,00 1 244,33 1 244,33 -0,67
z toho:  
     ÚZ 00000 1 245,00 1 244,33 1 244,33 -0,67
investiční příspěvek 0,00 81,83 81,83 +81,83
z toho:

     ÚZ 00000 0,00 81,83 81,83 +81,83
investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 230,70 230,70 +230,70
neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 113,62 113,62 +113,62

příspěvek na provoz 1 030,00 1 017,53 1 017,53 -12,47
z toho: 
     ÚZ 00000 1 030,00 1 017,53 1 017,53 -12,47
investiční příspěvek 40,00 123,11 123,11 +83,11
z toho:
     ÚZ 00000 40,00 123,11 123,11 +83,11

příspěvek na provoz 1 938,00 1 943,12 1 943,12 +5,12
z toho:  
     ÚZ 00000 1 938,00 1 943,12 1 943,12 +5,12

investiční příspěvek 0,00 87,28 87,28 +87,28
z toho:
     ÚZ 00000 0,00 87,28 87,28 +87,28

příspěvek na provoz 926,00 933,76 933,76 +7,76
z toho:  

     ÚZ 00000 926,00 933,76 933,76 +7,76

investiční příspěvek 0,00 81,78 81,78 +81,78
z toho:
     ÚZ 00000 0,00 81,78 81,78 +81,78
příspěvek na provoz 821,00 825,20 825,20 +4,20
z toho:  

     ÚZ 00000 821,00 825,20 825,20 +4,20

investiční příspěvek 35,00 105,33 105,33 +70,33
z toho:

     ÚZ 00000 35,00 105,33 105,33 +70,33

příspěvek na provoz 935,00 922,44 922,44 -12,56
z toho:  
     ÚZ 00000 935,00 922,44 922,44 -12,56
neinvestiční dotace 0,00 135,61 135,61 +135,61
z toho:

     ÚZ 120113014 0,00 20,34 20,34 +20,34
     ÚZ 120513014 0,00 115,27 115,27 +115,27
příspěvek na provoz 1 082,00 1 070,63 1 070,63 -11,37
z toho:  

     ÚZ 00000 1 082,00 1 070,63 1 070,63 -11,37
investiční příspěvek 70,00 70,00 70,00 0,00
z toho:
     ÚZ 00000 70,00 70,00 70,00 0,00

příspěvek na provoz 1 096,00 1 102,84 1 102,84 +6,84
z toho:  
     ÚZ 00000 1 096,00 1 102,84 1 102,84 +6,84
investiční příspěvek 60,00 130,66 130,66 +70,66
z toho:

     ÚZ 00000 60,00 130,66 130,66 +70,66

MŠ Petřvaldská

MŠ Švabinského

MŠ Přímá

MŠ U Jeslí

MŠ "U kamarádů"              

MŠ Radniční

MŠ Sukova

MŠ U Stromovky

MŠ Puškinova



Rozpočtové úpravy transferů                                   

příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3

(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2021

Upravený 

rozpočet VI. 

r. 2021

Skutečnost             

1 - 12/2021
Rozdíl 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 2 - sl. 1

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 716,00 717,00 717,00 +1,00
z toho:  
     ÚZ 00000 716,00 717,00 717,00 +1,00

investiční příspěvek 0,00 63,73 63,73 +63,73
z toho:

     ÚZ 00000 0,00 63,73 63,73 +63,73

neinvestiční dotace 0,00 104,35 104,35 +104,35
z toho:

     ÚZ 120113014 0,00 15,65 15,65 +15,65
     ÚZ 120513014 0,00 88,70 88,70 +88,70

příspěvek na provoz 23 393,00 23 609,37 23 609,37 +216,37
z toho:  
     ÚZ 00000 23 393,00 23 609,37 23 609,37 +216,37
investiční příspěvek 290,00 1 499,52 1 499,52 +1 209,52
z toho:  
     ÚZ 00000 290,00 1 499,52 1 499,52 +1 209,52

investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 230,70 230,70 +230,70

neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 113,62 113,62 +113,62

neinvestiční dotace 0,00 756,78 756,78 +756,78
z toho:
     ÚZ 120113014 0,00 55,98 55,98 +55,98
     ÚZ 120513014 0,00 317,23 317,23 +317,23
     ÚZ 103533063 0,00 326,03 326,03 +326,03
     ÚZ 103133063 0,00 57,54 57,54 +57,54
příspěvek na provoz 3 669,00 3 736,14 3 736,14 +67,14
z toho:  
     ÚZ 00000 3 669,00 3 736,14 3 736,14 +67,14

investiční příspěvek 500,00 500,00 500,00 0,00
z toho:  
     ÚZ 00000 500,00 500,00 500,00 0,00
příspěvek na provoz 3 367,00 3 737,06 3 737,06 +370,06
z toho:  

     ÚZ 00000 3 367,00 3 737,06 3 737,06 +370,06

investiční příspěvek 0,00 501,29 501,29 +501,29
z toho:  
     ÚZ 00000 0,00 501,29 501,29 +501,29
neinvestiční dotace 0,00 344,02 344,02 344,02
z toho:
     ÚZ 103133063 0,00 48,41 48,41 +48,41
     ÚZ 103533063 0,00 274,31 274,31 +274,31
     ÚZ 120113014 0,00 3,20 3,20 +3,20
     ÚZ 120513014 0,00 18,10 18,10 +18,10
neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 3 911,02 3 911,02 +3 911,02
investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 3 737,09 3 737,09 +3 737,09

příspěvek na provoz 3 276,00 3 286,08 3 286,08 +10,08
z toho:  

     ÚZ 00000 3 276,00 3 286,08 3 286,08 +10,08

investiční příspěvek 56,00 56,00 56,00 0,00
z toho:  

     ÚZ 00000 56,00 56,00 56,00 0,00

neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 124,90 124,90 +124,90

investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 148,47 148,47 +148,47

ZŠ F.Hrubína

MŠ U Topolů

ZŠ a MŠ 

Frýdecká                               

ZŠ 1.máje

MŠ celkem



Rozpočtové úpravy transferů                                   

příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3

(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2021

Upravený 

rozpočet VI. 

r. 2021

Skutečnost             

1 - 12/2021
Rozdíl 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 2 - sl. 1

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 3 293,00 3 164,44 3 164,44 -128,56
z toho:  

     ÚZ 00000 3 293,00 3 164,44 3 164,44 -128,56

neinvestiční dotace 0,00 1 059,00 1 059,00 +1 059,00
z toho:

     ÚZ 120113014 0,00 18,60 18,60 +18,60
     ÚZ 120513014 0,00 105,40 105,40 +105,40
     ÚZ 103533063 0,00 794,75 794,75 +794,75

     ÚZ 103133063 0,00 140,25 140,25 +140,25

příspěvek na provoz 3 409,00 3 407,88 3 407,88 -1,12
z toho:  

     ÚZ 00000 3 409,00 3 407,88 3 407,88 -1,12

neinvestiční dotace 0,00 889,42 889,42 +889,42
z toho:
     ÚZ 120113014 0,00 4,34 4,34 +4,34
     ÚZ 120513014 0,00 24,62 24,62 +24,62
     ÚZ 103533063 0,00 731,39 731,39 +731,39

     ÚZ 103133063 0,00 129,07 129,07 +129,07

příspěvek na provoz 2 808,00 2 838,18 2 838,18 +30,18
z toho:  

     ÚZ 00000 2 808,00 2 838,18 2 838,18 +30,18

neinvestiční dotace 0,00 609,55 609,55 +609,55
z toho:

     ÚZ 120113014 0,00 21,25 21,25 +21,25
     ÚZ 120513014 0,00 120,44 120,44 +120,44
     ÚZ 103533063 0,00 397,68 397,68 +397,68
     ÚZ 103133063 0,00 70,18 70,18 +70,18

příspěvek na provoz 2 624,00 2 576,67 2 576,67 -47,33
z toho:  
     ÚZ 00000 2 624,00 2 576,67 2 576,67 -47,33

investiční příspěvek 0,00 72,52 72,52 +72,52
z toho:  

     ÚZ 00000 0,00 72,52 72,52 +72,52

neinvestiční dotace 0,00 27,12 27,12 +27,12
z toho:

     ÚZ 120113014 0,00 4,07 4,07 +4,07
     ÚZ 120513014 0,00 23,05 23,05 +23,05
příspěvek na provoz 2 938,00 2 936,33 2 936,33 -1,67
z toho:  
     ÚZ 00000 2 938,00 2 936,33 2 936,33 -1,67

investiční příspěvek 36,00 114,40 114,40 +78,40
z toho:  

     ÚZ 00000 36,00 114,40 114,40 +78,40

neinvestiční dotace 0,00 467,84 467,84 +467,84
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 397,66 397,66 +397,66
     ÚZ 103133063 0,00 70,18 70,18 +70,18

příspěvek na provoz 4 197,00 4 200,95 4 200,95 +3,95
z toho:  
     ÚZ 00000 4 197,00 4 200,95 4 200,95 +3,95
investiční příspěvek 0,00 84,95 84,95 +84,95
z toho:  

     ÚZ 00000 0,00 84,95 84,95 +84,95

ZŠ K. Světlé

ZŠ Gorkého

ZŠ M.Kudeříkové                           

ZŠ Jarošova

ZŠ Kpt. Jasioka

ZŠ Gen. Svobody



Rozpočtové úpravy transferů                                   

příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3

(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2021

Upravený 

rozpočet VI. 

r. 2021

Skutečnost             

1 - 12/2021
Rozdíl 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 2 - sl. 1

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 4 213,00 3 991,33 3 991,33 -221,67
z toho:  
     ÚZ 00000 4 213,00 3 991,33 3 991,33 -221,67
investiční příspěvek 0,00 88,21 88,21 +88,21
z toho:  

     ÚZ 00000 0,00 88,21 88,21 +88,21
neinvestiční dotace 0,00 898,94 898,94 +898,94
z toho:

     ÚZ 120113014 0,00 16,45 16,45 +16,45
     ÚZ 120513014 0,00 93,24 93,24 +93,24
     ÚZ 103533063 0,00 670,86 670,86 +670,86
     ÚZ 103133063 0,00 118,39 118,39 +118,39

příspěvek na provoz 3 776,00 3 826,31 3 826,31 +50,31
z toho:  
     ÚZ 00000 3 776,00 3 826,31 3 826,31 +50,31
neinvestiční dotace 0,00 1 793,05 1 793,05 +1 793,05
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 851,00 851,00 +851,00
     ÚZ 103133063 0,00 150,18 150,18 +150,18
     ÚZ 107517016 0,00 747,88 747,88 +747,88
     ÚZ 107117015 0,00 43,99 43,99 +43,99

investiční příspěvek 0,00 62,43 62,43 +62,43
z toho:  
     ÚZ 00000 0,00 62,43 62,43 +62,43

investiční dotace 0,00 2 357,56 2 357,56 +2 357,56
z toho:

     ÚZ 107517969 0,00 2 226,58 2 226,58 +2 226,58
     ÚZ 107117968 0,00 130,98 130,98 +130,98

příspěvek na provoz 5 658,00 5 623,49 5 623,49 -34,51
z toho:  
     ÚZ 00000 5 658,00 5 623,49 5 623,49 -34,51
investiční příspěvek 330,00 880,00 880,00 +550,00
z toho:  

     ÚZ 00000 330,00 880,00 880,00 +550,00
příspěvek na provoz 6 842,00 7 192,44 7 192,44 +350,44
z toho:  
     ÚZ 00000 6 842,00 7 192,44 7 192,44 +350,44
investiční příspěvek 400,00 662,10 662,10 +262,10
z toho:  
     ÚZ 00000 400,00 662,10 662,10 +262,10
neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 3 192,78 3 192,78 +3 192,78

investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 1 497,41 1 497,41 +1 497,41
příspěvek na provoz 1 187,00 1 242,43 1 242,43 +55,43
z toho:  

     ÚZ 00000 1 187,00 1 242,43 1 242,43 +55,43
neinvestiční dotace 0,00 533,33 533,33 +533,33
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 453,33 453,33 +453,33
     ÚZ 103133063 0,00 80,00 80,00 +80,00
investiční příspěvek 0,00 76,59 76,59 +76,59
z toho:  

     ÚZ 00000 0,00 76,59 76,59 +76,59

ZŠ Moravská

ZŠ Mládežnická

ZŠ M.Pujmanové

ZŠ a MŠ Selská                                          

ZŠ a MŠ              

Na Nábřeží                                   



Rozpočtové úpravy transferů                                   

příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3

(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2021

Upravený 

rozpočet VI. 

r. 2021

Skutečnost             

1 - 12/2021
Rozdíl 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 2 - sl. 1

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 2 906,00 2 702,20 2 702,20 -203,80
z toho:  

     ÚZ 00000 2 906,00 2 702,20 2 702,20 -203,80

neinvestiční dotace 0,00 254,24 254,24 +254,24
z toho:

     ÚZ 120113014 0,00 23,74 23,74 +23,74

     ÚZ 120513014 0,00 134,50 134,50 +134,50

     ÚZ 103100253 0,00 4,80 4,80 +4,80

     ÚZ 103533063 0,00 81,60 81,60 +81,60

     ÚZ 103133063 0,00 9,60 9,60 +9,60

investiční příspěvek 0,00 73,97 73,97 +73,97
z toho:  

     ÚZ 00000 0,00 73,97 73,97 +73,97
příspěvek na provoz 1 209,00 1 222,28 1 222,28 +13,28
z toho:  
     ÚZ 00000 1 209,00 1 222,28 1 222,28 +13,28

neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 557,83 557,83 +557,83
investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 382,52 382,52 +382,52
příspěvek na provoz 4 043,00 4 069,61 4 069,61 +26,61
z toho:  
     ÚZ 00000 4 043,00 4 069,61 4 069,61 +26,61
neinvestiční dotace 0,00 861,64 861,64 +861,64
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 732,39 732,39 +732,39
     ÚZ 103133063 0,00 129,25 129,25 +129,25

investiční příspěvek 130,00 130,00 130,00 0,00
z toho:
     ÚZ 00000 130,00 130,00 130,00 0,00
příspěvek na provoz 59 415,00 59 753,82 59 753,82 +338,82
z toho:  

     ÚZ 00000 59 415,00 59 753,82 59 753,82 +338,82
investiční příspěvek 1 452,00 3 302,46 3 302,46 +1 850,46
z toho:  
     ÚZ 00000 1 452,00 3 302,46 3 302,46 +1 850,46
neinvestiční dotace 0,00 7 738,15 7 738,15 +7 738,15
z toho:

     ÚZ 103100253 0,00 4,80 4,80 +4,80
     ÚZ 103533063 0,00 5 384,97 5 384,97 +5 384,97
     ÚZ 103133063 0,00 945,51 945,51 +945,51
     ÚZ 107517016 0,00 747,88 747,88 +747,88
     ÚZ 107117015 0,00 43,99 43,99 +43,99
     ÚZ 120113014 0,00 91,65 91,65 +91,65
     ÚZ 120513014 0,00 519,35 519,35 +519,35
investiční dotace 0,00 2 357,56 2 357,56 +2 357,56
z toho:
     ÚZ 107517969 0,00 2 226,58 2 226,58 +2 226,58
     ÚZ 107117968 0,00 130,98 130,98 +130,98
neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 7 786,53 7 786,53 +7 786,53
investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 5 765,49 5 765,49 +5 765,49

příspěvek na provoz 3 417,00 2 617,13 2 617,13 -799,87
z toho:
     ÚZ 00000 3 417,00 2 617,13 2 617,13 -799,87

příspěvek na provoz 30 606,00 34 110,47 34 110,47 +3 504,47
z toho:  
     ÚZ 00000 30 606,00 34 110,47 34 110,47 +3 504,47
neinvestiční dotace 0,00 61 603,03 61 603,03 +61 603,03
z toho:
     ÚZ 13305 0,00 48 791,00 48 791,00 +48 791,00
     ÚZ 13351 0,00 12 812,03 12 812,03 +12 812,03

DSH

ZŠ Žákovská

ASTERIX

ZŠ a MŠ Zelená                                         

ZŠ Školní

ZŠ celkem



Rozpočtové úpravy transferů                                   

příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3

(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2021

Upravený 

rozpočet VI. 

r. 2021

Skutečnost             

1 - 12/2021
Rozdíl 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 2 - sl. 1

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 25 085,00 25 190,15 25 190,15 +105,15
z toho:  
     ÚZ 00000 25 085,00 25 190,15 25 190,15 +105,15
neinvestiční dotace 0,00 1 446,00 1 446,00 +1 446,00
z toho:
     ÚZ 00345 0,00 1 361,00 1 361,00 +1 361,00
     ÚZ 34053 0,00 75,00 75,00 +75,00
     ÚZ 34070 0,00 10,00 10,00 +10,00
příspěvek na provoz 47 000,00 47 024,32 47 024,32 +24,32
z toho:  

     ÚZ 00000 47 000,00 47 021,32 47 021,32 +21,32
     ÚZ 00010 0,00 3,00 3,00 +3,00
neinvestiční dotace 0,00 500,00 500,00 +500,00
z toho:
     ÚZ 00201 0,00 500,00 500,00 +500,00

příspěvek na provoz 46 775,00 46 782,26 46 782,26 +7,26
z toho:  

     ÚZ 00000 46 775,00 46 782,26 46 782,26 +7,26

neinvestiční dotace 0,00 21 878,24 21 878,24 +21 878,24
z toho:

     ÚZ 00351 0,00 532,00 532,00 +532,00
     ÚZ 13305 0,00 15 138,00 15 138,00 +15 138,00
     ÚZ 13351 0,00 5 014,24 5 014,24 +5 014,24
     ÚZ 104100253 0,00 59,70 59,70 +59,70
     ÚZ 104113013 0,00 119,40 119,40 +119,40
     ÚZ 104513013 0,00 1 014,90 1 014,90 +1 014,90
investiční příspěvek 0,00 132,73 132,73 +132,73
z toho:
     ÚZ 00000 0,00 132,73 132,73 +132,73

příspěvek na provoz 55 890,00 63 151,18 63 151,18 +7 261,18
z toho:  
     ÚZ 00000 55 890,00 63 151,18 63 151,18 +7 261,18
investiční příspěvek 5 070,00 9 217,69 9 217,69 +4 147,69
z toho:  
     ÚZ 00000 5 070,00 8 594,36 8 594,36 +3 524,36
     ÚZ 00010 0,00 623,33 623,33 +623,33

příspěvek na provoz 12 983,00 12 989,87 12 989,87 +6,87
z toho:  
     ÚZ 00000 12 983,00 12 989,87 12 989,87 +6,87
neinvestiční dotace 0,00 17 610,40 17 610,40 +17 610,40
z toho:

     ÚZ 13305 0,00 14 537,00 14 537,00 +14 537,00

     ÚZ 13351 0,00 3 073,40 3 073,40 +3 073,40

investiční příspěvek 0,00 88,02 88,02 +88,02
z toho:

     ÚZ 00000 0,00 88,02 88,02 +88,02

SSmH

MK

SANTÉ 

SSRZ

MKS



Rozpočtové úpravy transferů                                   

příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3

(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2021

Upravený 

rozpočet VI. 

r. 2021

Skutečnost             

1 - 12/2021
Rozdíl 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 2 - sl. 1

Organizační jednotky

311 376,00 457 255,49 457 255,49 +145 879,49

MŠ provoz 23 393,00 23 609,37 23 609,37 +216,37

ZŠ provoz 59 415,00 59 753,82 59 753,82 +338,82

Ostatní příspěvkové organizace - provoz 221 756,00 231 865,38 231 865,38 +10 109,38

z toho:
     ÚZ 00000 304 564,00 315 225,57 315 225,57 +10 661,57
     ÚZ 00010 0,00 3,00 3,00 +3,00

investiční příspěvek 6 812,00 14 240,42 14 240,42 +7 428,42
z toho:  
     ÚZ 00000 6 812,00 13 617,09 13 617,09 +6 805,09
     ÚZ 00010 0,00 623,33 623,33 +623,33
investiční dotace 0,00 2 357,56 2 357,56 +2 357,56
z toho:
     ÚZ 107517969 0,00 2 226,58 2 226,58 +2 226,58
     ÚZ 107117968 0,00 130,98 130,98 +130,98
neinvestiční dotace 0,00 111 532,60 111 532,60 +111 532,60
z toho:
     ÚZ 00201 0,00 500,00 500,00 +500,00
     ÚZ 00345 0,00 1 361,00 1 361,00 +1 361,00
     ÚZ 00351 0,00 532,00 532,00 +532,00
     ÚZ 13305 0,00 78 466,00 78 466,00 +78 466,00
     ÚZ 13351 0,00 20 899,67 20 899,67 +20 899,67
     ÚZ 34053 0,00 75,00 75,00 +75,00
     ÚZ 34070 0,00 10,00 10,00 +10,00
     ÚZ 103100253 0,00 4,80 4,80 +4,80

     ÚZ 103533063 0,00 5 711,00 5 711,00 +5 711,00

     ÚZ 103133063 0,00 1 003,05 1 003,05 +1 003,05

     ÚZ 104100253 0,00 59,70 59,70 +59,70
     ÚZ 104113013 0,00 119,40 119,40 +119,40
     ÚZ 104513013 0,00 1 014,90 1 014,90 +1 014,90
     ÚZ 107517016 0,00 747,88 747,88 +747,88
     ÚZ 107117015 0,00 43,99 43,99 +43,99
     ÚZ 120113014 0,00 147,63 147,63 +147,63
     ÚZ 120513014 0,00 836,58 836,58 +836,58
neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 7 900,15 7 900,15 +7 900,15
investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 5 996,19 5 996,19 +5 996,19

Příspěvkové organizace celkem



Návrh rozdělení výsledků hospodaření

 příspěvkových organizací

za rok 2021 do peněžních fondů 

Příloha č. 4

(v Kč) 

MŠ Balzacova +91 987,85 91 987,85 0,00

MŠ ČSA 0,00 0,00 0,00

MŠ E. Holuba +144 876,50 144 876,50 0,00

MŠ Horymírova +105 725,44 105 725,44 0,00

MŠ Lípová +105 591,38 105 591,38 0,00

MŠ Mládí +33 210,87 20 000,00 13 210,87

MŠ Moravská +253 355,41 223 355,41 30 000,00

MŠ Okružní +73 100,84 73 100,84 0,00

MŠ Petřvaldská +11 483,51 11 483,51 0,00

MŠ Přímá +242 896,39 242 896,39 0,00

MŠ Puškinova 0,00 0,00 0,00

MŠ Radniční +65 457,94 65 457,94 0,00

MŠ Sukova +1 866,92 1 866,92 0,00

MŠ Švabinského +32 426,10 32 426,10 0,00

MŠ U Jeslí +129 523,04 129 523,04 0,00

MŠ "U kamarádů" 0,00 0,00 0,00

MŠ U Stromovky +91 105,76 41 105,76 50 000,00

MŠ U Topolů 0,00 0,00 0,00

MŠ celkem +1 382 607,95 1 289 397,08 93 210,87

ZŠ 1. máje +51 886,64 51 886,64 0,00

ZŠ F. Hrubína +507 005,13 507 005,13 0,00

ZŠ a MŠ Frýdecká +20 164,38 20 164,38 0,00

ZŠ Gen. Svobody +2 189,42 2 189,42 0,00

ZŠ Gorkého +136 880,02 136 880,02 0,00

ZŠ Jarošova +240 753,16 60 753,16 180 000,00

ZŠ K. Světlé +99 204,64 99 204,64 0,00

ZŠ Kpt. Jasioka +82 866,90 16 666,90 66 200,00

ZŠ M. Kudeříkové 0,00 0,00 0,00

ZŠ M. Pujmanové +63 389,03 63 389,03 0,00

ZŠ Mládežnická +118 696,92 118 696,92 0,00

ZŠ Moravská +463 499,46 463 499,46 0,00

ZŠ a MŠ Na Nábřeží +172 814,16 172 814,16 0,00

ZŠ a MŠ Selská +43 540,21 43 540,21 0,00

ZŠ Školní +557,54 557,54 0,00

ZŠ a MŠ Zelená +13 112,16 10 489,73 2 622,43

ZŠ Žákovská +116 881,07 36 881,07 80 000,00

ZŠ celkem +2 133 440,84 1 804 618,41 328 822,43

ASTERIX +342 705,43 312 705,43 30 000,00

DSH 0,00 0,00 0,00

MK +897 169,44 897 169,44 0,00

MKS +10 777 091,68 10 777 091,68 0,00

SSmH 0,00 0,00 0,00

SSRZ +3 432 025,92 3 432 025,92 0,00

SANTÉ +69 702,15 69 702,15 0,00

C e l k e m +19 034 743,41 +18 582 710,11 +452 033,30

Příspěvkové               

organizace

Výsledek hospodaření               

r. 2021
Fond odměnRezervní fond



Seznam použitých zkratek

ASTERIX  - ASTERIX - středisko volného času Havířov

č.  - číslo

DDHM  - drobný dlouhodobý hmotný majetek

DSH  - Domov seniorů Havířov, p.o.

EO  - ekonomický odbor

FI  - fond investic

FNB  - fond nájemního bydlení

FO  - fond odměn

 FKSP  -  fond kulturních a sociálních potřeb 

 Kč  -  Koruna česká 

 MK  -  Městská knihovna 

 MKS  -  Městské kulturní středisko 

 MMH  -  Magistrát města Havířova 

 MPSV  -  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 MSK  -  Moravskoslezský kraj 

 MŠ  -  mateřská škola 

 PO  -  příspěvková organizace 

 r.  -  rok 

 RF  -  rezervní fond 

 RMH  -  Rada města Havířova 

 SANTÉ  - 

 Sb.  -  sbírka 

 SSmH  -  Sociální služby města Havířova 

 SSRZ  -  Správa sportovních a rekreačních zařízení 

 SVČ  -  středisko volného času 

 tis.  -  tisíc 

 v. r.  -  vlastní rukou 

 VH  -  výsledek hospodaření 

 ZMH  -  Zastupitelstvo města Havířova 

 z.s.  -  zapsaný spolek 

 ZŠ  -  základní škola 

 SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov 
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                                                                                                                              Příloha č. 1 

 

Rozpočtové opatření: 

a)  Úpravy rozpočtu projednané radou a zastupitelstvem města, rozpočtová opatření    

      krajského úřadu a státních orgánů 

 

 

č. 25. Na základě rozhodnutí ministra vnitra ze dne 1. 2. 2022 č. j. UT-30691/2021 č. 1 

získalo město Havířov neinvestiční dotaci ve výši 101 620,00 Kč. Tyto finanční prostředky 

jsou účelově určeny na částečnou úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti 

s azylovým zařízením za IV. čtvrtletí r. 2021. 

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery 

ze SR s ÚZ 14137 zvyšují o částku                                                                     101 620,00 Kč 

Rozpočtované výdaje OKS se s ÚZ 14137 zvyšují o částku                              101 620,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

č. 26. RMH dne 14. 3. 2022 doporučuje ZMH dne 25. 4. 2022 schválit podání žádostí  

o dotace ze státního rozpočtu v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 

2022, a následně ZMH doporučuje uložit zapracování dotací a spoluúčasti města do 

rozpočtových úprav r. 2022. Zdrojem financování spoluúčasti města Havířova je fond 

bezpečnosti. 

Jedná se o tyto tři dílčí projekty: 

Projekt č. 1: „Havířov – Asistent prevence kriminality 2022“ 

Projekt č. 2: „Havířov – Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami - Dopady   

                     pandemie nemoci Covid-19“ 

Projekt č. 3: „Havířov – Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2022“. 

 

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery 

ze SR s ÚZ 14032 zvyšují o částku                                                                     750 000,00 Kč. 

 

Výdaje MP se zvyšují s ÚZ 14032 („Havířov – Asistent prevence kriminality 2022“) 

o částku                                                                                                                 598 000,00 Kč 

a současně se výdaje MP zvyšují s ÚZ 00113 o částku                                      125 000,00 Kč. 

 

Výdaje MP se zvyšují s ÚZ 14032 (projekt „Havířov – Efektivní práce s ohroženými dětmi  

a jejich rodinami - Dopady pandemie nemoci Covid-19“ o částku                       53 000,00 Kč 

a současně se výdaje MP zvyšují s ÚZ 00113 o částku                                        25 600,00 Kč. 

 

Rozpočtované výdaje MP se zvyšují (projekt „Havířov – Sociálně psychologický výcvik pro 

rodiče s dětmi 2022“) o částku s ÚZ 14032                                                          99 000,00 Kč  

a zároveň se rozpočtované výdaje MP s ÚZ 00113 zvyšují o částku                   37 800,00 Kč. 

 

 

Pro EO se v části rozpočtu Financování změna stavu účtu FB zvyšuje o částku  

                                                                                                                              188 400,00 Kč. 

Také dochází ke zvýšení konsolidační položky 4139 – Ostatní převody z vlastních fondů  

o částku                              188 400,00 Kč 
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a ke zvýšení konsolidační položky 5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům o částku    

                                                                                                                              188 400,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování. 

 

 

č. 27.  Na účet města byla připsána zálohová platba neinvestiční dotace na projekt IP LIFE  

ve výši 2 575 583,35 Kč a to na základě uzavření Dohody o partnerství, poskytovatelem 

dotace je Evropská unie. Tato dotace byla zaslána prostřednictvím KÚ MSK. Ve schválených 

příjmech EO a ve výdajích ORG, který tento projekt realizuje, byla rozpočtována částka  

ve výši 2 556 000,00 Kč. O rozdíl ve výši 19 583,35 Kč budou upraveny příjmy EO a výdaje 

ORG.   

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4122 – Neinvestiční přijaté transfery  

od krajů s ÚZ 121500000, org 20097 zvyšují o částku                                       19 584,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje ORG se s ÚZ 121500000, org 20097 zvyšují o částku    19 584,00 Kč. 

 

 

č. 28. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03H001867 město obdrželo dotaci 

na akci „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 34-42, Havířov – Podlesí“ ve výši 

4 787 463,33 Kč. Tato dotace byla v rozpočtu minulého roku a měla, dle informací dotačního 

oddělení OÚR, přijít na konci roku 2021, ale nepřišla. Akce již byla realizována, dotace na 

sanace obytných domů jsou příjmy Fondu nájemního bydlení. 

 

Rozpočtované příjmy EO se na položce 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze SR  

zvyšují o částku                                                                                                  4 776 029,00 Kč 

a položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR o částku            11 435,00 Kč 

dle následujícího rozpisu: 
 

Pol. Org ÚZ Částka 

4216 18035 107517969 4 548 599,00 

4216 18035 107117968 227 430,00 

4116 18035 107517016 10 890,00 

4116 18035 107117015 545,00 

Celkem 4 787 464,00 

 

V části rozpočtu Financování se pro EO změna stavu účtu FNB (položka 8115) snižuje                

o částku                                                                                                              4 787 464,00 Kč. 

Rozpočtované příjmy EO, konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se 

zvyšují o částku                                                                                                  4 787 464,00 Kč  

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům 

se zvyšují o částku                                                                                             4 787 464,00 Kč. 

 

 

č. 29.  ZMH usn. č. 822/24ZM/2022 ze dne 28. 2. 2022 schválilo dodatečné navýšení 

finančního objemu vítězného projektu Participativního rozpočtu r. 2021 pro realizaci návrhu 

„3D hřiště s kuličkovými drahami, kopcem a 2D herní grafikou v Parku pod soudem“ Havířov 

– Podlesí o částku 327 347,75 Kč. O tuto částku bude zvýšena výdajová část OÚR, který tento 

projekt realizuje. V RÚ IV. r. 2021 byla na tento projekt zapracována do rozpočtu OÚR 

částka 1 309 391,00 Kč, po zvýšení o 25 % bude celková částka na tento projekt činit 

1 636 738,75 Kč. Zvýšení finančních prostředků OÚR bude zajištěno zapojením neinvestiční 
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nespecifikované rezervy EO. Toto navýšení je v souladu s čl. XI., bod 6 Zásad 

participativního rozpočtu města Havířova o Realizaci Projektů, kde se stanoví, pokud 

skutečné náklady včetně DPH na Projekt překročí stanovený finanční objem pro danou část 

města maximálně o 25 % rozhodne o jeho dofinancování ZMH. 

 

Tímto se rozpočtované výdaje OÚR s ÚZ 00000, org 21060 zvyšují o částku 327 348,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují                           

o částku                                                                                                                 327 348,00 Kč.  

 

 

č. 30.  RMH usn. č. 4092/82RM/2022 ze dne 14. 3. 2022 doporučilo ZMH schválit dodatečné 

navýšení finančního objemu vítězného projektu Participativního rozpočtu r. 2021 pro realizaci 

návrhu „Rekonstrukce minigolfového hřiště Astronautů“ Havířov - Město o částku 

550 373,75 Kč. O tuto částku bude zvýšen investiční příspěvek Správy sportovních  

a rekreačních zařízení (dále “SSRZ“), která tento projekt realizuje. V RÚ IV. r. 2021 byla na 

tento projekt zapracována do rozpočtu SSRZ částka 2 201 495,00 Kč, po zvýšení o 25 % bude 

celková částka na tento projekt činit 2 751 868,75 Kč. Dle sdělení SSRZ se jedná o investiční 

výdaje, proto dojde ke zvýšení investičního příspěvku SSRZ, které bude zajištěno zapojením 

neinvestiční nespecifikované rezervy EO. Toto navýšení je v souladu s čl. XI., bod 6 Zásad 

participativního rozpočtu města Havířova o Realizaci Projektů, kde se stanoví, pokud 

skutečné náklady včetně DPH na Projekt překročí stanovený finanční objem pro danou část 

města maximálně o 25 % rozhodne o jeho dofinancování ZMH. 

 

Tímto se investiční příspěvek SSRZ zvyšuje o částku                                      550 374,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují                           

o částku                                                                                                                 550 374,00 Kč.  

 

 

č. 31. Odbor komunálních služeb předkládá ZMH materiál „Zvýšení prokazatelné ztráty 

v Městské hromadné dopravě (dále „MHD“) v r. 2022“, z kterého vyplývá zapracování do 

rozpočtových úprav zvýšení výdajové části rozpočtu OKS o částku 15 250 000,00 Kč. RMH 

svým usn. č. 4106/83RM/2022 ze dne 11. 4. 2022 toto zvýšení doporučila ZMH schválit. 

K vyšší ztrátě v MHD dochází z důvodu zvýšení ceny CNG na světových trzích a vyvolaným 

dopadem na přepravní systém MHD Havířov v r. 2022. Toto zvýšení bude financováno 

zapojením FRR do výdajů OKS. 

 

Tímto se rozpočtované výdaje OKS zvyšují s ÚZ 00010 o částku               15 250 000,00 Kč. 

Zapojením FRR do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                            15 250 000,00 Kč. 

Rozpočtovaný příjem EO se na konsolidační položce 4133 – Převody z vlastních 

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                15 250 000,00 Kč. 

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým 

účtům se zvyšují o částku                                                                               15 250 000,00 Kč. 

 

 

č. 32. ZMH usn. č. 824/24ZM/2022 dne 28. 2. 2022 schválila „Zapojení schválené 

nespecifikované rezervy OŠK pro rok 2022“, na jehož základě dochází k následujícím 

rozpočtovým úpravám: 

 

a)  Zvýšení příspěvku na provoz s ÚZ 00000 o dofinancování plavání žáků ZŠ:  



7 

 

ZŠ 1. máje 110 000,00 Kč 

ZŠ a MŠ Frýdecká 29 500,00 Kč 

ZŠ Gen. Svobody 42 000,00 Kč 

ZŠ Gorkého 36 500,00 Kč 

ZŠ Jarošova 21 000,00 Kč 

ZŠ K. Světlé 41 500,00 Kč 

ZŠ Kpt. Jasioka 24 000,00 Kč 

ZŠ M. Kudeříkové 20 900,00 Kč 

ZŠ M. Pujmanové 44 500,00 Kč 

ZŠ Mládežnická 48 500,00 Kč 

ZŠ Moravská 44 000,00 Kč 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 46 500,00 Kč 

ZŠ a MŠ Selská 25 500,00 Kč 

ZŠ a MŠ Zelená 20 500,00 Kč 

ZŠ Žákovská 40 500,00 Kč 

Celkem 595 400,00 Kč 

 

 

b) Zvýšení příspěvku na provoz s ÚZ 00000 právního subjektu na dofinancování 

odměňování v ostatních osobních nákladech: 

 

SVČ ASTERIX 19 600,00 Kč 

ZŠ 1. Máje 2 000,00 Kč 

ZŠ F. Hrubína 17 800,00 Kč 

ZŠ a MŠ Frýdecká 5 400,00 Kč 

ZŠ Gen. Svobody 11 700,00 Kč 

ZŠ Gorkého 2 000,00 Kč 

ZŠ Jarošova 4 100,00 Kč 

ZŠ Kpt. Jasioka 2 300,00 Kč 

ZŠ K. Světlé 1 400,00 Kč 

ZŠ M. Kudeříkové 2 000,00 Kč 

ZŠ M. Pujmanové 15 100,00 Kč 

ZŠ Mládežnická 16 600,00 Kč 

ZŠ Moravská 11 800,00 Kč 

ZŠ a MŠ Selská 3 200,00 Kč 

ZŠ Školní 2 400,00 Kč 

ZŠ a MŠ Zelená 6 900,00 Kč 

ZŠ Žákovská 7 900,00 Kč 

ZŠ celkem  112 600,00 Kč 

MŠ Balzacova 6 900,00 Kč 

MŠ ČSA 1 500,00 Kč 

MŠ E. Holuba 5 100,00 Kč 

MŠ Horymírova 3 200,00 Kč 

MŠ Lípová 9 800,00 Kč 

MŠ Mládí 5 400,00 Kč 

MŠ Moravská 8 200,00 Kč 

MŠ Okružní 4 300,00 Kč 

MŠ Petřvaldská 13 900,00 Kč 

MŠ Přímá 2 800,00 Kč 

MŠ Puškinova 6 100,00 Kč 
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MŠ Radniční 6 600,00 Kč 

MŠ Sukova 5 000,00 Kč 

MŠ Švabinského 2 400,00 Kč 

MŠ U kamarádů 9 000,00 Kč 

MŠ U Stromovky 2 900,00 Kč 

MŠ U Topolů 4 500,00 Kč 

MŠ celkem 97 600,00 Kč 

CELKEM  229 800,00 Kč 

 

 

c) Zvýšení příspěvku na provoz s ÚZ 00000 na dofinancování na odměňování v ostatních 

osobních nákladech – trenéra plavání: 

 

ZŠ F. Hrubína 45 000,00 Kč 

 

Tato navýšení příspěvků na provoz právních subjektů (body a až c) budou řešena snížením 

rozpočtovaných výdajů OŠK s ÚZ 00000 o částku                                           870 200,00 Kč. 

 

 

č. 33. ZMH usn. č. 825/24ZM/2022 dne 28. 2. 2022 schválila realizaci projektu „Sport do 

škol“ pro žáky 1. a 2. tříd havířovských základních škol s pilotním zahájením od 1. 3. 2022, 

na jehož základě dochází k následujícím rozpočtovým úpravám: 

 

a) Zvýšení příspěvku na provoz s ÚZ 00000 pro níže uvedené základní školy:  

 

ZŠ 1. máje 

 

60 000,00 Kč 

z toho: 15 000,00 Kč na dofinancování pořízení speciálních pomůcek na projekt 

            45 000,00 Kč na dofinancování odměn trenérům za březen až červen 2022 

  

 

ZŠ K. Světlé 

 

60 000,00 Kč 

z toho: 15 000,00 Kč na dofinancování pořízení speciálních pomůcek na projekt 

            45 000,00 Kč na dofinancování odměn trenérům za březen až červen 2022 

 

b) Zvýšení příspěvku na provoz s ÚZ 00000 na dofinancování odměn trenérům za březen  

až červen 2022 pro níže uvedené základní školy:  

 

ZŠ a MŠ Frýdecká 45 000,00 Kč 

ZŠ Gorkého 45 000,00 Kč 

ZŠ Gen. Svobody 45 000,00 Kč 

ZŠ Kpt. Jasioka 45 000,00 Kč 

ZŠ M. Kudeříkové 45 000,00 Kč 

ZŠ M. Pujmanové 45 000,00 Kč 

ZŠ Mládežnická 45 000,00 Kč 

ZŠ Moravská 45 000,00 Kč 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 45 000,00 Kč 

ZŠ Žákovská 45 000,00 Kč 

ZŠ celkem  450 000,00 Kč 
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Tato navýšení příspěvků na provoz právních subjektů budou řešena snížením rozpočtovaných 

výdajů OŠK s ÚZ 00000 o částku                                                                      570 000,00 Kč. 

                                  

 

 

b) Řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem 

 

   0 

 

c) Řešení požadavků vzniklých v průběhu roku 

 

   0 

 

d) Přesuny prostředků mezi jednotlivými organizačními jednotkami (správci) 

 

                        0 

 

e) Přesuny prostředků v rámci organizační jednotky (správce) 

 

   0 

 

 

f) Úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje 

 

č. 34. Ekonomický odbor měl ve schváleném rozpočtu na rok 2021 rozpočtované finanční 

prostředky na nákup pozemků ve výši 20 000 000,00 Kč, které v minulém roce nevyužil  

a nyní bude o tuto částku zvýšena výdajová část rozpočtu EO. Tyto nevyčerpané prostředky 

se staly součástí výsledku hospodaření za rok 2021, který je převáděn na účet FRR. Toto 

zvýšení bude financováno zapojením FRR do výdajů EO. 

 

Tímto se rozpočtované výdaje EO zvyšují s ÚZ 00010 o částku                  20 000 000,00 Kč. 

Zapojením FRR do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                            20 000 000,00 Kč. 

Rozpočtovaný příjem EO se na konsolidační položce 4133 – Převody z vlastních 

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                20 000 000,00 Kč. 

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým 

účtům se zvyšují o částku                                                                               20 000 000,00 Kč. 

 

 

č. 35. Na základě dosažené skutečnosti u odborů OVŽÚ, SŘPP a SO na položce 2212 – 

Sankční platby přijaté od jiných osob se upraví příjmy těchto odborů a současně se sníží 

položka 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené. Položka 2329 ve schváleném 

rozpočtu kompenzovala příjem ze sankčních plateb. 

Rozpočtované příjmy se zvyšují na položce 2212 – Příjem sankčních plateb přijaté od 

jiných osob u následujících odborů: 

OVŽÚ se zvyšuje příjem o částku                                                                         11 100,00 Kč, 

SŘPP se zvyšuje příjem o částku                                                                          18 084,00 Kč, 

SO se zvyšuje příjem o částku                                                                          7 104 000,00 Kč. 

Příjmy EO se na položce 2329 – Příjem z ostatních nedaňových příjmů jinde 

nezařazených snižují o částku                                                                          7 133 184,00 Kč. 
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č. 36. V příjmech OJ 10 – Ostatní dotace a dary jsou připsány vratky nespotřebovaných 

poskytnutých dotací v roce 2021 od různých subjektů ve výši 721 505,00 Kč. Došlo k plnění 

položky 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy, která se nerozpočtuje ve 

schváleném rozpočtu, ale až na základě dosažené skutečnosti. Tyto vratky dotací budou 

příjmem Fondu rezerv a rozvoje. 

 

Rozpočtované příjmy OJ 10 – Ostatní dotace a dary na položce 2229 – Ostatní přijaté 

vratky transferů a podobné příjmy zvyšují o částku                                       721 505,00 Kč. 

V části rozpočtu Financování se pro EO změna stavu účtu FRR (položka 8115) snižuje                

o částku                                                                                                                 721 505,00 Kč. 

Rozpočtované příjmy EO, konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se 

zvyšují o částku                                                                                                    721 505,00 Kč  

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5344 – Převody vlastním rezervním 

fondům se zvyšují o částku                                                                                 721 505,00 Kč. 

 

 

č. 37. Skutečný příjem dosažený na položce 2212 – Sankční platby přijaté od jiných osob se 

navýšil i u Městské policie Havířov. Tyto příjmy jsou zdrojem FB a budou na účet tohoto 

fondu převedeny. 

Pro MP se na položce 2212 – Příjem sankčních plateb přijaté od jiných osob zvyšuje  

o částku                                                                                                   181 000,00 Kč. 

Pro EO se v části Financování položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na 

účtu FB snižuje o částku                                                                                      181 000,00 Kč. 

Příjmová konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se zvyšuje o částku  

                                                                                                                               181 000,00 Kč 

a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje                 

o částku                                                                                                                 181 000,00 Kč. 

Konsolidační položky jsou příjmem a výdajem EO. 

 

 

č. 38. Na základě dosažených příjmů dochází k úpravě rozpočtovaných příjmů OŽP. Tyto 

příjmy jsou zdrojem FŽP a budou na účet tohoto fondu převedeny. 

 

Rozpočtované příjmy OŽP se na položce 2212 – Příjem sankčních plateb přijaté od 

jiných osob zvyšují o částku                                                                                   7 800,00 Kč, 

dále pak na položce 1334 – Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu  

podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu o částku  31 791,00 Kč 

a položka 1335 – Poplatky za odnětí pozemku podle lesního zákona o částku     799,00 Kč. 

                                                                                   

Pro EO se v části Financování položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na 

účtu FŽP snižuje o částku                                                                                      40 390,00 Kč. 

Příjmová konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se zvyšuje o částku  

                                                                                                                                 40 390,00 Kč 

a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje  

o částku                                                                                                                   40 390,00 Kč. 

 

 

č. 39. Vzhledem k dosaženému příjmu organizačního odboru ve výši 446 511,03 Kč na 

položce 1383 – Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů dochází k úpravě 

FVPA, na který jsou převáděny prostředky, které město získá podle zákona o dani 
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z hazardních her. Jedná se o příjmovou položku, která se ve schváleném rozpočtu 

nerozpočtuje, účtují se zde na základě skutečnosti pouze dobíhající části odvodu z loterií  

a jiných podobných her z předchozích let.  

  

Tímto se zvyšují rozpočtované příjmy ORG na položce 1383 – Příjem ze zrušeného 

odvodu z výherních hracích přístrojů o částku                                                446 511,00 Kč. 

V části rozpočtu Financování se pro EO změna stavu účtu FVPA (položka 8115) snižuje               

o částku                                                                                                                446 511,00 Kč. 

Příjmová konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se zvyšuje                                 

o částku                                                                                                                 446 511,00 Kč 

a zároveň se zvyšuje výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním 

fondům o částku                                                                                                  446 511,00 Kč.  

 

 

č. 40. Odbor komunálních služeb dosáhl na příjmové položce 2322 – Příjem z pojistných 

plnění ve výši 138 574,00 Kč. Tato položka se rozpočtuje na základě dosažené skutečnosti.   

O tuto částku bude upravená příjmová část i výdajová část rozpočtu OKS.  

 

Tímto se rozpočtované příjmy OKS na položce 2322 – Příjem z pojistných plnění zvyšují  

o částku                                                                                                                 138 574,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje OKS s ÚZ 00000 se zvyšují o částku                              138 574,00 Kč. 

 

 

č. 41. Město Havířov získalo pojistné plnění v celkové výši 115 257,00 Kč. Toto pojistné 

plnění je určeno příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov (dále „DSH“) k úhradě 

vzniklých škod.  

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 2322 – Příjem z pojistných plnění zvyšují  

o částku                                                                                                                 115 257,00 Kč 

a současně se pro DSH zvyšuje příspěvek na provoz s ÚZ 00000 o částku     115 257,00 Kč. 

 

 

č. 42. V rámci finančního vypořádání roku 2021 získalo město finanční prostředky na 

dofinancování překročených výdajů dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR ve 

výši 316 877,64 Kč. Tyto příjmy budou zdrojem FRR. 

 

Rozpočtované příjmy EO se na položce 2222 – Ostatní příjmy z finančního vypořádání 

od jiných rozpočtů zvyšují o částku                                       316 878,00 Kč. 

V části rozpočtu Financování se pro EO změna stavu účtu FRR (položka 8115) snižuje                

o částku                                                                                                                 316 878,00 Kč. 

Rozpočtované příjmy EO, konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se 

zvyšují o částku                                                                                                    316 878,00 Kč  

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5344 – Převody vlastním rezervním 

fondům se zvyšují o částku                                                                                 316 878,00 Kč. 

 

 

g) Úpravy rozpočtu o metodické vlivy 

 

   0 
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h) rozpočtová opatření schválena RMH na základě pravomoci svěřené ZMH dle  

usn. č. 952/20ZM/2013 ze dne 23.9.2013 a k usnesení ZMH č. 77/4ZM/2019 ze dne  

14. 1. 2019 

 

Rozpočtové opatření: 

č. 22. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla poskytnuta 

Ministerstvem pro místní rozvoj dotace ve výši 7 160 824,48 Kč ZŠ F. Hrubína na projekt 

„Rekonstrukce odborných učeben F-CH, IVT“.  

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery 

ze SR zvyšují  

s ÚZ 107517016, org 1073 o částku                                                               4 305 697,00 Kč, 

s ÚZ 107117015, org 1073 o částku                                                                  253 277,00 Kč. 

 

Dále pak se rozpočtované příjmy EO na položce 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery 

ze SR zvyšují  

s ÚZ 107517969, org 1073 o částku                                                                 2 457 305,00 Kč, 

s ÚZ 107117968, org 1073  o částku                                                                     144 548,00 

Kč. 

 

Zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro ZŠ F. Hrubína na položce  

5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím:  

s ÚZ 107517016, org 1073 o částku                                                                 4 305 697,00 Kč, 

s ÚZ 107117015, org 1073 o částku                                                                    253 277,00 Kč. 

 

Dále pak se zvyšuje investiční dotace pro ZŠ F. Hrubína na položce  

6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím:  

s ÚZ 107517969, org 1073 o částku                                                                 2 457 305,00 Kč, 

s ÚZ 107117968, org 1073 o částku                                                                      144 548,00 

Kč. 

 

                      

č. 23. Na základě usnesení rady kraje č. 16/1002 ze dne 10. 5. 2021 a na základě smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje získalo město Havířov  

2. splátku neinvestiční dotace (školního roku 2021/2022) pro níže uvedené příspěvkové 

organizace. Jedná se o finanční prostředky na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem 

ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V“ 

realizovaný v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci. 

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO zvyšují na položce 4122 – Neinvestiční přijaté transfery 

od krajů v následujícím členění:   

                                                                                                        (v Kč)        

ORG ÚZ 120113014 ÚZ 120513014 

1027 3 002,00 17 007,00 

1028 4 966,00 28 136,00 

1032 32 363,00 183 386,00 

1073 3 195,00 18 100,00 

1054 4 344,00 24 616,00 

1049 18 600,00 105 396,00 

1068 21 254,00 120 439,00 
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1066 4 069,00 23 054,00 

1046 16 454,00 93 238,00 

1067 23 737,00 134 505,00 

Celkem 131 984,00 747 877,00 

 

Zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro níže uvedené příspěvkové organizace položka 

5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím v následujícím 

členění: 

 

                                                                                                                                            (v Kč) 

Název PO ORG ÚZ 120113014 ÚZ 120513014 Celkem 

MŠ Moravská 1027 3 002,00 17 007,00 20 009,00 

MŠ Petřvaldská 1028 4 966,00 28 136,00 33 102,00 

MŠ Okružní 1032 12 021,00 68 119,00 80 140,00 

MŠ U Jeslí (sloučená s MŠ 

Okružní) 

1032 20 342,00 115 267,00 135 609,00 

ZŠ F. Hrubína 1073 3 195,00 18 100,00 21 295,00 

ZŠ Gorkého 1054 4 344,00 24 616,00 28 960,00 

ZŠ Gen. Svobody 1049 18 600,00 105 396,00 123 996,00 

ZŠ Jarošova 1068 21 254,00 120 439,00 141 693,00 

ZŠ K. Světlé 1066 4 069,00 23 054,00 27 123,00 

ZŠ M. Pujmanové 1046 16 454,00 93 238,00 109 692,00 

ZŠ Školní 1067 23 737,00 134 505,00 158 242,00 

 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

č. 24. Na základě usn. zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 6/492 ze dne 16. 12. 2021 

 a následně uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  

dne 11. 2. 2022, získá Městská knihovna Havířov (dále „MK“) neinvestiční dotaci ve výši 

1 456 000,00 Kč na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji. 

Dotace bude v průběhu roku poskytnuta ve dvou částkách.  

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od 

krajů s ÚZ 00345 zvyšují o částku                                                                    1 456 000,00 

Kč. 

Dále pak se zvyšuje neinvestiční dotace pro MK na položce 5336 – Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00345 o částku                            1 456 000,00 

Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

 č. 43. Na základě usnesení Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 7/676 ze dne  

16. 3. 2022 a na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

získá město finanční prostředky ve výši 39 484 000,00 Kč. Jsou účelově určeny pro 

příspěvkovou organizaci Domov seniorů Havířov (dále „DSH“) na financování běžných 

výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, a to 

v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě. Dotace je zasílána ve dvou splátkách, první 

splátka ve výši maximálně 60 % částky dotace, druhá splátka ve výši zbývající nevyplacené 

částky. 
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Tímto se zvyšují rozpočtované příjmy EO na položce 4122 – Neinvestiční přijaté transfery 

od krajů s ÚZ 13305 o částku                                                                        39 484 000,00 Kč 

a zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro DSH na položce 5336 – Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 13305 o částku                       39 484 000,00 Kč. 

 

 

č. 44. Na základě usnesení Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 7/676 ze dne  

16. 3. 2022 a na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

získá město finanční prostředky ve výši 14 474 000,00 Kč. Jsou účelově určeny pro 

příspěvkovou organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 

Havířov (dále „SANTÉ“) na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním 

základních druhů a forem sociálních služeb, a to souladu s podmínkami uvedenými ve 

smlouvě. Dotace je zasílána ve dvou splátkách, první splátka ve výši maximálně 60 % částky 

dotace, druhá splátka ve výši zbývající nevyplacené částky. 

 

Tímto se zvyšují rozpočtované příjmy EO na položce 4122 – Neinvestiční přijaté transfery 

od krajů s ÚZ 13305 o částku                                                                        14 474 000,00 Kč 

a zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro SANTÉ na položce 5336 – Neinvestiční 

transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 13305 o částku       14 474 000,00 Kč. 

 

 

č. 45. Na základě usnesení Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 7/676 ze dne  

16. 3. 2022 a na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

získá město finanční prostředky ve výši 16 357 000,00 Kč. Jsou účelově určeny pro 

příspěvkovou organizaci Sociální služby města Havířova (dále „SSmH“) na financování 

běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb,  

a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě. Dotace je zasílána ve dvou splátkách, 

první splátka ve výši maximálně 60 % částky dotace, druhá splátka ve výši zbývající 

nevyplacené částky. 

 

Tímto se zvyšují rozpočtované příjmy EO na položce 4122 – Neinvestiční přijaté transfery 

od krajů s ÚZ 13305 o částku                                                                        16 357 000,00 Kč 

a zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro SSmH na položce 5336 – Neinvestiční 

transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 13305 o částku       16 357 000,00 Kč. 
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Závěr 
 

Po II. rozpočtových úpravách r. 2022 budou celkové příjmy, včetně konsolidačních položek, 

ve výši 2 757 776,49 tis. Kč a rozpočtované příjmy po konsolidaci budou ve výši 

1 674 230,03 tis. Kč. Celkové příjmy (po konsolidaci) se zvýšily oproti předchozím 

rozpočtovým úpravám o 77 933,77 tis. Kč a jsou nejvíce ovlivněny přijatými průtokovými 

dotacemi a příjmy ze sankčních plateb. 
 

V následující tabulce je vliv rozpočtových úprav na podíl jednotlivých příjmových tříd  

po konsolidaci na celkových příjmech (v %):    

Příjmová třída 

Schválený 

rozpočet             

r. 2022 

Upravený 

rozpočet I.  

r. 2022 

Upravený 

rozpočet II.  

r. 2022 

tř. 1 - daňové příjmy 77,03 76,80 72,82 

tř. 2 - nedaňové příjmy 3,92 3,92 3,80 

tř. 3 - kapitálové příjmy 0,13 0,13 0,12 

tř. 1 až 3 - vlastní příjmy 81,08 80,85 76,74 

tř. 4 - přijaté transfery 18,92 19,15 23,26 

tř. 1 až 4 - příjmy celkem 100,00 100,00 100,00 

 

Výdaje celkem jsou po navrhovaných úpravách ve výši 3 132 245,03 tis. Kč. Výdajové 

konsolidační položky se těmito úpravami zvýšily o 41 932,15 tis. Kč a jejich upravený 

rozpočet je 1 083 546,46 tis. Kč (tyto údaje platí i pro příjmové konsolidační položky).  

Výdaje po konsolidaci jsou vyšší o 106 878,43 tis. Kč než předchozí upravený rozpočet  

a dosáhly hodnoty 2 048 698,57 tis. Kč. Výdaje organizačních jednotek po konsolidaci jsou 

ve výši 1 556 607,03 tis. Kč. Část rozpočtu „Příspěvky a dotace organizacím“ se oproti 

předchozím rozpočtovým úpravám zvýšila o 72 420,83 tis. Kč. Toto zvýšení je nejvíce 

ovlivněno průtokovými dotacemi pro příspěvkové organizace DSH, SSmH a SANTÉ  

na poskytování sociálních služeb. 
 

Po druhých úpravách rozpočtu se rozpočtované saldo změnilo z částky - 345 523,88,00 tis. Kč 

na částku  - 374 468,54 tis. Kč (opačné hodnoty pak platí pro část rozpočtu Financování). 
 

V následující tabulce je přehled počátečních a konečných stavů na účtech účelových fondů  

(v tis. Kč):   

Účet 

Počáteční stav k 1.1.2022 Konečný stav k 31.12.2022 

Schválený 

rozpočet 
Skutečnost 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet I. 

Upravený 

rozpočet II. 

FRR 297 650,00 329 703,44 317 769,00 222 008,55 187 796,93 

FRHA 18 441,00 18 439,25 8 607,00 8 605,25 8 605,25 

FŽP 1 572,00 1 598,72 1 322,00 1 351,72 1 392,11 

FNB 22 958,00 36 545,53 36 514,00 40 941,53 45 728,99 

FB 1 766,00 1 985,76 1 416,00 1 680,76 1 673,36 

FVPA 7 678,00 9 791,89 8 283,00 7 996,89 8 443,40 

Celkem účelové fondy 350 065,00 398 064,59 373 911,00 282 584,70 253 640,04 

SF 3 418,00 3 258,61 3 418,00 3 258,61 3 258,61 

ZBÚ 213 442,00 245 937,99 0,00 0,00 0,00 

Celkem 566 925,00 647 261,19 377 329,00 285 843,31 256 898,65 
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Rozpočtové rezervy EO 

Schválený 

rozpočet                        

r. 2022 

Upravený  

rozpočet I. 

+přesuny  

r. 2022 

Upravený  

rozpočet II. 

r. 2022 

neinvestiční nespecifikovaná rezerva 40 000,00 39 898,71 39 020,69 

výdaje „Participativní rozpočet 2022“ 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

převod prostředků z „Participativní rozpočet 2021“ 0,00 714,69 714,69 

navýšení základ.kapitálu spol. ČEZ ESCO, a.s. 14 000,00 14 000,00 14 000,00 

financování případného výpadků dotací z kraje pro 

DSH, SSmH, SANTÉ 
17 000,00 17 000,00 17 000,00 

Celkem 76 000,00 76 613,40 75 735,38 

 

 

 

Tok a tvorba peněžních prostředků na ZBÚ po konsolidaci (tis. Kč) 

 

Počáteční stav k 1.1.2022 245 937,99 

Převod výsledku hospodaření r. 2021 na FRR -242 641,71 

Příjmy celkem +1 674 230,03 

Výdaje celkem -2 048 698,57 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +51 241,00 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -67 135,00 

Zapojení fondů do výdajů a financujících operací +617 907,00 

z toho: FRR 386 286,60  

 FRHA 10 000,00  

 FŽP 250,00  

 FNB 200 807,00  

 FB 538,40  

 FVPA 12 900,00  

 SF 7 125,00  
Příjmy fondů -230 840,74 

z toho: FRR 1 738,38  

 FRHA 166,00  

 FŽP 43,39  

 FNB 209 990,46  

 FB 226,00  

 FVPA 11 551,51  

 SF 7 125,00  
Konečný stav k 31.12.2022 (výsledek hospodaření) 0,00 

Změna stavu účtu ZBÚ 245 937,99 

 





























Návrh úpravy rozpočtu - hospodářská činnost města v oblasti správy domovního fondu r. 2022 v tis. Kč Příloha č. 1

č. účtu Příjmy
Skutečnost

r. 2018

Skutečnost

r. 2019

Skutečnost              

r. 2020

Rozpočet

r. 2021

Skutečnost

k 31.8.2021

Očekávaná 

skutečnost

r. 2021

Rozpočet

r. 2022

Rozpočet

r. 2022 

úprava I.

603001 Tržby - nájem bytů 283 662,16 313 172,90 340 157,30 339 000,00 227 611,42 340 000,00 340 000,00 340 000,00

603002          - nájem NP 18 093,00 18 327,35 17 820,22 18 300,00 12 329,79 18 400,00 18 400,00 18 400,00

602031 Tržby - obstaravatelská činnost (správní poplatek NP) 124,14 123,89 126,29 125,00 81,87 125,00 125,00 125,00

641,642 Pokuty a penále (přijaté a smluvní) 1 134,20 3 640,65 771,37 0,00 794,48 795,00 0,00 0,00

662 Přijaté úroky (běžný účet) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,33 0,50 0,50 0,50

649,602 Ostatní příjmy (dopl.životn.zař.prvků, odmítnuté byty-kauce, tržby SV) 798,40 1 251,04 438,16 350,00 373,29 450,00 450,00 450,00

Celkem 303 812,41 336 516,31 359 313,84 357 775,50 241 191,18 359 770,50 358 975,50 358 975,50

č. účtu Výdaje
Skutečnost

r. 2018

Skutečnost

r. 2019

Skutečnost              

r. 2020

Rozpočet

r. 2021

Skutečnost

k 31.8.2021

Očekávaná 

skutečnost

r. 2021

Rozpočet

r. 2022

Rozpočet

r. 2022

501 Spotřeba režijního materiálu (pokyny k náj.sml., tabulky ulic, klíče, čipy) 45,01 50,50 45,59 25,00 14,20 25,00 25,00 25,00

502 Spotřeba energií (volné byty a NP) 6 304,62 5 223,84 5 160,90 5 100,00 991,93 5 100,00 5 100,00 5 100,00

511 Opravy domovního fondu (plán - příloha č.2) 135 770,41 165 071,66 175 435,82 145 000,00 118 720,91 150 957,00 118 025,00 172 725,00

518 Ostatní služby 48 357,08 51 301,88 53 249,54 50 435,00 35 682,12 51 085,00 50 585,00 50 585,00

z toho:

   ostatní služby-domovní fond (plán - příloha č.2) 4 399,04 4 441,54 5 041,58 4 735,00 3 316,66 4 535,00 4 035,00 4 035,00

   výkony spojů (poštovné za odeslané přeplatky z vyúčt., dopisy) 149,15 159,32 152,59 190,00 123,75 190,00 190,00 190,00

   poplatky SIPO (poplatek České poště za SIPO) 219,97 217,46 212,22 210,00 138,10 210,00 210,00 210,00

   příkazní smlouva 41 694,19 44 153,72 45 352,30 42 800,00 30 874,76 44 000,00 44 000,00 44 000,00

   ostatní služby (soud.stěhování, reklama, ostraha, odvoz VPK, prodej bytů) 1 894,73 2 329,84 2 753,69 2 500,00 1 419,61 2 150,00 2 150,00 2 150,00

538001 Správní poplatky 3,19 48,85 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00

538002 Poplatky exekutora 15,24 71,24 97,41 30,00 37,87 45,00 45,00 45,00

557000 Odpisy nedobytných pohledávek-zemřelí, insolvence 1 062,38 603,02 408,91 425,00 371,36 500,00 500,00 500,00

557001 Odpisy nedobytných pohledávek-nedaňové 1 422,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

518500 Poplatky za vedení účtu 243,06 253,04 262,83 250,00 190,77 285,00 295,00 295,00

549003 Vypořádání DPH (rozdíl krát.koefic.DPH u domů s byty i NP) 7 472,31 9 205,46 9 722,72 7 500,00 5 971,06 8 500,00 7 000,00 7 000,00

547 Manka a škody 22,71 12,39 18,50 0,00 1,48 2,00 0,00 0,00

556 Zúčtování zák. opr. položek (opr. polož. nezapl. nájmů starší 3 měs.) -231,69 -209,20 203,89 100,00 -30,00 -30,00 100,00 100,00

Celkem 200 486,84 231 632,68 244 606,12 208 870,00 161 951,71 216 474,00 181 680,00 236 380,00

Zisk před zdaněním 103 325,58 104 883,63 114 707,72 148 905,50 79 239,48 143 296,50 177 295,50 122 595,50

Daň z příjmů -19 902,31 -19 926,25 -21 792,24 -28 292,05 -15 055,50 -27 226,33 -33 686,15 -23 293,15 

Zisk po zdanění 83 423,27 84 957,38 92 915,48 120 613,46 64 183,98 116 070,16 143 609,36 99 302,36

Sazba daně z příjmů daň 19% daň 19% daň 19% daň 19%

V Havířově dne 30.03. 2022

Zpracoval Jiří Volný
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I. PŘEDEPSANÉ A UDRŽOVACÍ PRÁCE
Návrh plánu

oprav r.2022

Návrh plánu

oprav r.2022 

úprava I.
1. ELEKTRO

511311 revize společných prostor 380 380

511312 porevizní opravy 60 60

511313 elektroinstalační práce - opravy 1 100 1 100

511314 servis domácích telefonů a zámků 450 450

celkem 1 990 1 990

2. HROMOSVODY

511321 revize 100 100

511322 porevizní opravy 150 150

celkem 250 250

3. PLYN

511331 revize plynoinstalací 600 600

511332 pravidelné kontroly těsnosti 800 800

511333 porevizní opravy (mimo výměn sporáků) 400 400

511334 opravy plynoinstalací ostatní 200 200

celkem 2 000 2 000

4. POŽÁRNÍ TECHNIKA

511341 revize a kontroly PHP, hydrantů, tlakových stanic 350 350

511342 doplnění po kontrolách 30 30

celkem 380 380

5. VÝTAHY

511351 revize 30 30

511352 porevizní opravy a údržba včetně SO 500 500

celkem 530 530

6. SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

511362 opravy, údržba a SO 60 60

celkem 60 60

7. VODOMĚRY

511803 měrová služba 5 000 5 000

celkem 5 000 5 000

8. KOMÍNY

511382 revize, opravy 70 70

celkem 70 70

9. KRYTY CO

511810 údržba stálotlakých krytů v domech 30 30

celkem 30 30

10. DIESELAGREGÁT

511399 revize a kontrola 35 35

celkem 35 35

11. PŘEDÁVACÍ STANICE HTS

511398 kontrola 10 10

celkem 10 10

PŘEDEPSANÉ A UDRŽOVACÍ PRÁCE CELKEM 10 355 10 355

Návrh úpravy finančního plánu oprav a údržby domovního fondu města 

města Havířov na rok 2022 v tis. Kč.
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II. BĚŽNÉ A NEPLÁNOVANÉ OPRAVY

Návrh plánu

oprav r.2022

Návrh plánu

oprav r.2022 

úprava I.

511396 havárie a poruchy 100 100

511383 opravy střech: lokální, klempířské 2 000 2 000

511384 balkóny 250 250

511385 odstraňování plísní 20 20

511386 izolace panelů, zdiva a tmelení oken 6 000 6 000

511387 přístupové a okapové chodníky 150 150

511388 vodařské 250 250

511389 topenářské 1 500 1 500

511390 podlahářské 400 400

511391 stolařské 200 200

511392 malířské, natěračské, tapetování 500 500

511393 zednické 800 800

511394 zámečnické 400 400

511395 kanalizace a odpady 650 650

511400 odstraňování grafiti 50 50

celkem 13 270 13 270

2. OPRAVY VOLNÝCH BYTŮ

511397

511897
opravy uvolněných bytů

62 500 117 200

celkem 62 500 117 200

3. ZAŘIZOVACÍ PRVKY

511401 kuchyňské linky 800 800

511405 sporáky 1 000 1 000

celkem 1 800 1 800

BĚŽNÉ A NEPLÁNOVANÉ OPRAVY  CELKEM 77 570 132 270

III. PLÁNOVANÉ OPRAVY

Návrh plánu

oprav r.2022

Návrh plánu

oprav r.2022 

úprava I.

1. GO střechy

Celkem 0 0

2. Kamerový systém

Celkem 0 0

3. GO izolace základového zdiva

Celkem 0 0

4. Přístupové a okapové chodníky, anglické dvorky

Celkem 0 0

5. Rozvody SV,TV, topení a odpady

Celkem 0 0

6. Výměna vstupních dveří

Celkem 0 0

7. GO rozvodů plynu

511570 Konkrétní domy budou doplněny po revizích 0 0

Celkem 0 0

8. Impregnace krovů

Celkem 0 0

8.a Opravy a rekontrukce balkónů

Celkem 0 0
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9. Výměna PVC ve společných prostorách domů

Celkem 0 0

10. Mytí fasád + nátěr fasád

511535 konkrétní domy budou doplněny 500 500

Celkem 500 500

PLÁNOVANÉ OPRAVY CELKEM 500 500

IV.

SDF A ÚDRŽBA
Návrh plánu

oprav r.2022

Návrh plánu

oprav r.2022 

úprava I.

511800 správci domovního fondu - drobné opravy 5 000 5 000

511801 havarijní služba 600 600

511802 vlastní údržba 24 000 24 000

SDF A ÚDRŽBA CELKEM 29 600 29 600

OPRAVY CELKEM 118 025 172 725

V. SLUŽBY

518901 deratizace, desinfekce, desinsekce 1 000 1 000

518902 projekty, posudky, audity 500 500

518904 digitální pasportizace bytového fondu 5 5

518800

518810 ostatní služby, odklízení sněhu, správci DF
2 500 2 500

518820 odklízení sněhu a ledu ze střech domů 30 30

SLUŽBY CELKEM 4 035 4 035

CELKEM OPRAVY A SLUŽBY 122 060 176 760

V Havířově dne 30. 3. 2022

Zpracoval: Marek Klimša, Jiří Volný
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Úprava financování investic do domovního fondu statutárního města Havířov v letech 2020 - 2022 v tis. Kč

Výdaje FNB

Financování v letech
Skutečnost

r. 2020

Upravený

rozpočet III.

r. 2021

Skutečnost

k 31.8.2021

Očekávaná

skutečnost

r. 2021

Rozpočet

r. 2022

Rozpočet

r. 2022 

úprava I.

investiční akce/financování v tis. Kč

Splátka jistin úvěru (160 mil. Kč) - okna nová 32 040 32 040 21 360 32 040 31 840 31 840

Splátka jistin úvěru (200 mil. Kč) - výtahy 35 295 35 295

Splátka úroků z úvěru (160 mil. Kč) - okna nová 22 15 9 15 5 5
Splátka úroků z úvěru (200 mil. Kč) - výtahy 90 248 219 1 150 3 000 3 000

Sanace ob.domu ul.Dlouhá třída17, Havířov-Podlesí 660 659 659 86 708 40 000

Sanace ob.domu ul.Dlouhá třída 23-33, Havířov-Podlesí 602 592 592

Sanace objektu Palackého 2 360 0

Sanace objektu Seifertova 8 360 0
Sanace zdrav. stř. na ul. Jurije Gagarina 1595/2b, Havířov-Bludovice 10 012
Sanace zdrav. stř. na ul. Budovatelů, Havířov-Suchá 10 952
Sanace zdrav. stř. na ul. Gen. Svobody Havířov-Šumbark 15 351
Sanace ob.domu ul. Dlouhá třída 34-42, Havířov-Podlesí 9 869 10 340 10 330 10 330
Sanace ob.domu ul. Dlouhá třída 81c,d, Havířov-Podlesí 6 282
Sanace ob.domu ul. Dlouhá třída 20-24, Havířov-Město 5 552
Sanace ob.domu ul. Mánesova 44-48, Havířov-Město 13 805
Sanace ob.domu ul. 1.Máje 2, Havířov-Město 17 350 3 450 3 441 3 441
Změna užívání tří pater ubytovny na ul. Střední 3, Havířov-Šumbark 3 061

Sanace ob.domu ul. Dlouhá třída 73-79, Havířov-Podlesí 311 33 920 2 724 30 429 3 381 3 381

Sanace ob.domu ul. J.Gagarina  22-28, Havířov-Podlesí 362 50 600 17 385 44 712 4 968 4 968

Sanace ob.domu ul. Horymírova 1-5, Havířov-Město 361 239 238 238

Sanace ob.domu ul. Slezská 2-4, Havířov-Město 308 21 000 6 479 20 527

Sanace ob.domu ul. Slovanská 8-12, Havířov-Město 576 10 000 0 10 000 16 450 16 450

Snace ob.domu ul. Národní třída 31-35, Havířov-Město 587

Sanace ob.domu Klidná 13, Havířov 288

Rozdělení b.j.č.7, Mládí 1143/20 , Havířov-Šumbark 850

Rozdělení b.j.č.11, E. Destinnové 1166/16, Havířov-Šumbark 787

GO elektroinstalace v bytech a NP města 248 10 000 10 000

GO elektroinstalace 1 - 19 vlna 7 795 9 470 5 122 5 122 10 000 10 000

Výměna oken nebytových prostor 0 180

Výměna oken bytových prostor 0

Výměna oken Palackého 2 114 6 070 6 028 6 028

Výměna oken Seifertova 8 114 5 720 5 054 5 678

Výměna oken Jiráskova 2 114

Rozdělení b.j. č.3, Marie Pujmanové 1117/14 83 1 258 1 238 1 238

Rozdělení bytu č.3 E. Destinové 14 59 1 328 1 309 1 309

Rozdělení b.j. č.5, Marie Pujmanové 1117/14 59 1 251 1 235 1 235

PD sanace ob.domu ul. K.V.Raise 8-14, Havířov-Město 361

Neplánované investice 0 439 0
Investice do bytového fondu celkem 105 608 167 247 61 835 151 539 121 507 74 799

Financování z FNB celkem 137 760 199 550 83 424 184 744 191 647 144 939

Příjmy FNB
Zůstatky fondu k 1.1. daného roku 94 482 71 182 71 182 71 182 22 956 22 956

Převod z FNB - vypořádání předchozího roku -19 035 -3 379 -3 379 -3 379 0 0

Předpokládané příjmy - prodej bytů 559 556 556 556 0 0

Zálohy na HV z HČ po zdanění 100 000 106 000 41 915 106 000 136 000 90 000

Daň z příjmů PO z HČ předchozího období 19 926 21 792 21 792 21 792 27 226 27 226

Doplatek záloh na HV po zdanění předchozího roku 1 957 0 0 0 10 070 10 070

Přeplatek záloh na HV po zdanění předchozího roku 0 -7 085 0 0 0 0

Dotace - sanace bytových domů 11 045 10 987 0 11 537 31 897 31 897

Úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 7 12 5 12 12 12

Celkem příjmy fondu 208 942 200 065 132 071 207 700 228 161 182 161

Rozdíl Příjmy-Výdaje 71 182 515 48 647 22 956 36 514 37 222

V Havířově dne 30.3.2022Marek Klimša

Zpracoval: Marek Klimša, Ing. Jiří Volný
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Seznam příspěvkových organizací 
 

 Název sídlo IČO 

1. 
Mateřská škola Havířov-Šumbark  

Okružní 1a/1070, příspěvková organizace 

736 01 Havířov-Šumbark, 

Okružní 1070/1a 
70958297 

2. 
Mateřská škola Havířov-Šumbark  

Moravská 14/404, příspěvková organizace 

736 01 Havířov-Šumbark, 

Moravská 404/14 
61988588 

3. 
Mateřská škola Havířov-Šumbark  

Mládí 23/1147 

736 01 Havířov-Šumbark, 

Mládí 1147/23 
61988596 

4. 
Mateřská škola Havířov-Šumbark 

Petřvaldská 32/262 

736 01 Havířov-Šumbark, 

Petřvaldská 262/32 
61988570 

5. 
Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá  

U Topolů 3/688, příspěvková organizace 

735 64 Havířov-Prostřední 

Suchá,  

U Topolů 688/3 

70958203 

6. 
Mateřská škola Havířov-Podlesí  

Přímá 8/1333, příspěvková organizace 

736 01 Havířov-Podlesí, 

Přímá 1333/8 
70958246 

7. 

Mateřská škola „U kamarádů", Havířov-

Podlesí, Čelakovského 4/1240, příspěvková 

organizace 

736 01 Havířov-Podlesí, 

Čelakovského 1240/4 
70958289 

8. 
Mateřská škola Havířov-Podlesí  

E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace 

736 01 Havířov-Podlesí, 

Emila Holuba 1403/7 
70958220 

9. 
Mateřská škola Havířov-Podlesí  

Balzacova 2/1190 

736 01 Havířov-Podlesí, 

Balzacova 1190/2 
61988685 

10. 
Mateřská škola Havířov-Město  

U Stromovky 60 

736 01 Havířov-Město, 

U Stromovky 415/60 
65890698 

11. Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a 
736 01 Havířov-Město, 

Sukova 820/2a 
65890710 

12. 
Mateřská škola Havířov-Město  

Švabinského 7/933, příspěvková organizace 

736 01 Havířov-Město, 

Švabinského 993/7 
70958254 

13. 
Mateřská škola Havířov-Město  

Puškinova 7a/908 

736 01 Havířov-Město, 

A. S. Puškina 908/7a 
61988707 

14. 
Mateřská škola Havířov-Město  

Čs. armády 5/201 

736 01 Havířov-Město, 

Československé armády 201/5 
61988561 
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 Název sídlo IČO 

15. 
Mateřská škola Havířov-Město  

Radniční 7/619 

736 01 Havířov-Město, 

Radniční 619/7 
61988715 

16. Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15 
736 01 Havířov-Město, 

Lípová 718/15 
65890701 

17. 
Mateřská škola Havířov-Město  

Horymírova 7/1194 

736 01 Havířov-Město, 

Horymírova 1194/7 
61988634 

18. 
Základní škola a Mateřská škola Havířov-

Životice Zelená, příspěvková organizace 

736 01 Havířov-Životice, 

Zelená 112/2 
75027569 

19. 

Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-

Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres 

Karviná 

735 64 Havířov-Prostřední 

Suchá,  

Kapitána Jasioka 685/57 

61988600 

20. 

Základní škola a Mateřská škola Havířov-

Bludovice Frýdecká, příspěvková 

organizace 

736 01 Havířov-Bludovice, 

Frýdecká 452/37 
48805289 

21. 

Základní škola a Mateřská škola s polským 

jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice 

Selská, příspěvková organizace 

736 01 Havířov-Bludovice, 

Selská 429/14 
75027577 

22. 
Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, 

příspěvková organizace 

736 01 Havířov-Podlesí, 

Františka Hrubína 1537/5 
61988723 

23. 
Základní škola Havířov-Podlesí  

K. Světlé 1/1372 okres Karviná 

736 01 Havířov-Podlesí, 

Karolíny Světlé 1372/1 
48805424 

24. 

Základní škola Havířov-Podlesí 

Mládežnická 11/1564 okres Karviná, 

příspěvková organizace 

736 01 Havířov-Podlesí, 

Mládežnická 1564/11 
70958114 

25. 
Základní škola Havířov-Město  

Žákovská 1/1006 okres Karviná 

736 01 Havířov-Město, 

Žákovská 1006/1 
62331230 

26. 
Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a 

okres Karviná, příspěvková organizace 

736 01 Havířov-Město, 

1. máje 956/10a 
70958122 

27. 

Základní škola Havířov-Město  

M. Kudeříkové 14 okres Karviná, 

příspěvková organizace 

736 01 Havířov-Město, 

Marušky Kudeříkové 1143/14 
62331248 

28. 
Základní škola a Mateřská škola Havířov-

Město Na Nábřeží, příspěvková organizace 

736 01 Havířov-Město, 

Na Nábřeží 1374/49 
48805271 
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 Název sídlo IČO 

29. 
Základní škola Havířov-Město 

 Gorkého 1/329 okres Karviná 

736 01 Havířov-Město, 

Gorkého 329/1 
62331221 

30. 
Základní škola Havířov-Šumbark  

M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná 

736 01 Havířov-Šumbark, 

Marie Pujmanové 1151/17 
48805475 

31. 
Základní škola Havířov-Šumbark  

Gen. Svobody 16/284 okres Karviná 

736 01 Havířov-Šumbark, 

Gen. Svobody 284/16 
48805513 

32. 

Základní škola Havířov-Šumbark  

Moravská 29/497 okres Karviná, 

příspěvková organizace 

736 01 Havířov-Šumbark, 

Moravská 497/29 
70958131 

33. 

Základní škola Havířov-Šumbark  

Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková 

organizace 

736 01 Havířov-Šumbark, 

Jarošova 851/33 
70958165 

34. 

Základní škola Havířov-Šumbark  

Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková 

organizace 

736 01 Havířov-Šumbark, 

Školní 814/1 
70958149 

35.  
ASTERIX - středisko volného času 

Havířov, příspěvková organizace 

736 01 Havířov-Město,  

Na Nábřeží 23/41  
75085747 

36. Městské kulturní středisko Havířov 
736 01 Havířov-Město, Hlavní 

třída 
00317985 

37. Městská knihovna Havířov 

 

736 01 Havířov-Město, 

Svornosti 86/2, budova G 

 

00601250 

38. 
Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 

736 01 Havířov-Podlesí, 

Těšínská 1296/2a 
00306754 

39. 
Domov seniorů Havířov, příspěvková 

organizace 

736 01 Havířov-Město, 

Jaroslava Seiferta 1530/14 
75139243 

40. 
SANTÉ – centrum ambulantních a 

pobytových sociálních služeb 

736 01 Havířov-Podlesí, 

Tajovského 1156/1 
00847470 

41. Sociální služby města Havířova 
736 01 Havířov-Podlesí, 

Přemyslova 1618/12 
60337583 

 



Příloha č. 1 – Opatření Obecné povahy – Změna č. 5 Územního plánu Havířov – A. Textová část  

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV 
 

V Havířově 25.04.2022  

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV 
 

Zastupitelstvo města Havířova, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 

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

jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 a § 55b stavebního 

zákona, v souladu s ustanovením § 171 až 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dále v souladu s ustanovením § 13 a přílohy 

č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 

 

vydává 

 

 tuto změnu č. 5 Územního plánu Havířov  

 
vydaného usnesením Zastupitelstva města Havířov dne 7.4.2014 pod číslem usnesení 

1145/25ZM/2014, který jako opatření obecné povahy nabylo účinnosti 25.4.2014, ve znění 

změny č. 1 Územního plánu Havířov, která nabyla účinnosti 26.10.2016, ve znění změny č. 2 

Územního plánu Havířov, která nabyla účinnosti 21.7.2017, ve znění č. 3 Územního plánu 

Havířov, která nabyla účinnosti 20.11.2018 a ve znění změny č. 4 Územního plánu Havířov, 

která nabyla účinnosti 22.10.2019 v rozsahu textové části této územně plánovací 

dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy a kterou tvoří: 

 

 

A. Textová část změny č. 5 Územního plánu Havířov (výrok)  

 

          

Změna č. 5 Územního plánu Havířov, vydaná tímto opatřením obecné povahy, platí pro celé 

území statutárního města Havířov. 

 

Odůvodnění 

 
Odůvodnění změny č. 5 Územního plánu Havířov zpracované ve smyslu přílohy č. 7 

k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů je 

nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy a obsahuje: 

 

B. Textová část Odůvodnění změny č. 5 Územního plánu Havířov – včetně přílohy – 

Textová část ÚP Havířov - úplného znění po Změně č. 4 upravená Změnou č. 5 – text 

s vyznačením změn 

  

 

 



 

2 

 

Poučení 
 

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle ustanovení § 173 odst. 1 správního 

řádu každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. 

 

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat 

opravný prostředek. 

 

 

 

Účinnost 

 
Změna č. 5 Územního plánu Havířov vydaná formou opatření obecné povahy nabývá 

účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Bělica, MBA          Ing. Bohuslav Niemiec  

primátor města             náměstek primátora pro investice  

a chytré město   
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ZMĚNA Č. 5 

ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. TEXTOVÁ ČÁST 

 

 
 

http://www.edb.cz/firma-99171-statutarni-mesto-havirov-havirov-mesto/galerie


 

 

 

Součástí Změny č. 5 Územního plánu Havířov není grafická část vzhledem k tomu,  

že Změnou č. 5 Územního plánu Havířov se grafická část Územního plánu Havířov  

po Změně č. 4 nemění. 

 

Obsah textové části  str. 

A. Vymezení zastavěného území                    1 

B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot    1 

C. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch 

s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby 

a systému sídelní zeleně                     1 

 C.1 Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch  

s rozdílným způsobem  využití                 1 

 C.2 Vymezení zastavitelných ploch                 1 

 C.3 Vymezení ploch  přestavby                   1 

 C.4 Systém sídelní zeleně                     1 

D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování , 

 vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení  

podmínek pro jejich využití                    1 

 D.1 Dopravní infrastruktura – obecná ustanovení pro jednotlivé druhy doprav   1 

   D.1.1 Doprava silniční                    2 

   D.1.2 Doprava drážní                    2 

   D.1.3 Doprava statická - odstavování a parkování automobilů       2 

   D.1.4 Provoz chodců a cyklistů                 2 

   D.1.5 Ostatní druhy dopravy                  2 

   D.1.6 Ochrana před nepříznivými účinky hluku a vibrací z dopravy     2 

 D.2 Technická infrastruktura                   2 

   D.2.1 Vodní hospodářství - zásobování pitnou vodou          2 

   D.2.2 Vodní hospodářství - likvidace odpadních vod          2 

   D.2.3 Vodní režim                     3 

   D.2.4 Energetika                      3 

   D.2.5 Elektronické komunikace                 3 

 D.3 Ukládání a zneškodňování odpadů                3 

 D.4 Občanské vybavení                     3 

 D.5 Veřejná prostranství                     3 

E. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem  

využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití,  

územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny,  

protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace,  

dobývání ložisek nerostných surovin                3 

 E.1 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným  

způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro  

jejich využití                       3 

E.2 Územní systém ekologické stability               4 

 E.3 Prostupnost krajiny                     4 

 E.4 Protierozní opatření                     4 

 E.5 Ochrana před povodněmi                   4 

 E.6 Rekreace v krajině                     4 

 E.7 Dobývání ložisek nerostných surovin               4 



 

 

 

F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití      4 

 F.1 Obecné podmínky platné pro celé správní území města         4 

 F.2 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití        5 

   Plochy smíšené obytné – městské centrum (SMC)           5 

   Plochy smíšené obytné městské (SM)               5 

   Plochy smíšené obytné venkovské (SV)              5 

   Plochy bydlení hromadného (BH)                5 

   Plochy bydlení individuálního (BI)                5 

   Plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ)             5 

   Plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV)       5 

   Plochy občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS)   5 

   Plochy občanského vybavení – komerčních zařízení (OK)        5 

   Plochy občanského vybavení – hřbitovů (OH)            6 

   Plochy občanského vybavení – specifické (OX)           6 

   Plochy smíšené specifické (SX)                 6 

   Plochy smíšené výrobní  (VS)                 6 

   Plochy výroby a skladování – těžkého průmyslu (VT)         6 

   Plochy výroby a skladování – lehkého průmyslu (VL)         6 

   Plochy výroby a skladování – výroby zemědělské (VZ)         6 

   Plochy veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV)          6 

   Plochy komunikací (K)                    7 

   Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS)             7 

   Plochy dopravní infrastruktury drážní (DD)             7 

   Plochy technické infrastruktury – technického vybavení (TI)       7 

   Plochy zemědělské – sady (ZS)                 7 

   Plochy zemědělské – zahrady (ZZ)                7 

   Plochy zemědělské – orná půdy, trvalé travní porosty  (Z)       7 

   Plochy smíšené nezastavěného území (SN)             7 

   Plochy smíšené nezastavěného území – rekultivace (SR)        7 

   Plochy lesní – hospodářské (L)                 7 

   Plochy lesní – rekreační (LR)                 8 

   Plochy vodní a vodohospodářské (VV)              8 

   Plochy přírodní – územního systému ekologické stability (ÚSES)     8 

G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření,  

staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro  

asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit       8 

H. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných  

opatření, pro které lze uplatnit překupní právo             8 

I. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona   8 

J. Vymezení ploch územních rezerv a stanovení možného budoucího využití 

včetně podmínek pro jeho prověření                8 

K. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno  

zpracováním územní studie                   9 

L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území  

podmíněno vydáním regulačního plánu               9 

 

 

 



 

 

 

M. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb      9 

N. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů připojené  

grafické části                        9 

 

Příloha č. 1 - Vysvětlení pojmů                   9 
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A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 

Beze změn. 

 

 

B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE 

JEHO HODNOT  

 

Beze změn. 

 

 

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, 

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, 

ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ 

ZELENĚ 

 

C.1 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE,  

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

 

Beze změn. 

 

 

C.2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH  

 

Beze změn. 

 

 

C.3 VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 

 

Beze změn. 

 

 

C.4 SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ 

 

Beze změn. 

 

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 

UMISŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU 

INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH 

VYUŽITÍ 

 

D.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – OBECNÁ USTANOVENÍ PRO 

JEDNOTLIVÉ DRUHY DOPRAV 

 

Beze změn. 
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D.1.1  DOPRAVA SILNIČNÍ 

 

Beze změn. 

 

 

D.1.2 DOPRAVA DRÁŽNÍ 

 

Beze změn. 

 

 

D.1.3  DOPRAVA STATICKÁ - ODSTAVOVÁNÍ A PARKOVÁNÍ AUTOMOBILŮ 

 

Beze změn. 

 

 

D.1.4  PROVOZ CHODCŮ A CYKLISTŮ 

 

Beze změn. 

 

 

D.1.5  OSTATNÍ DRUHY DOPRAVY 

 

Beze změn. 

 

 

D.1.6 OCHRANA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ 

Z DOPRAVY 

 

Beze změn. 

 

 

D.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 

Beze změn. 

 

 

D.2.1 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

 

Beze změn. 

 

 

D.2.2 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD 

 

Beze změn. 
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D.2.3 VODNÍ REŽIM 

 

Beze změn. 

 

 

D.2.4 ENERGETIKA 

 

Beze změn. 

 

 

D.2.5 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 

 

Beze změn. 

 

 

D.3 UKLÁDÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ 

 

Beze změn. 

 

 

D.4 OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

 

Beze změn. 

 

 

D.5 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

 

Beze změn. 

 

 

E.      KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 

S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ,  ÚZEMNÍHO SYSTÉMU 

EKOLOGICKÉ STABIITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNÍCH 

OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ 

LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

 

E.1 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 

S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ 

A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 

 

Beze změn. 
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E.2 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

 

Beze změn. 

 

 

E.3 PROSTUPNOST KRAJINY 

 

Beze změn. 

 

 

E.4 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

 

Beze změn. 

 

 

E.5 OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

 

Beze změn. 

 

 

E.6 REKREACE V KRAJINĚ 

 

Beze změn. 

 

 

E.7 DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

 

Beze změn. 

 

 

F.      STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S  ROZDÍLNÝM  

 ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

 

F.1 OBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO CELÉ SPRÁVNÍ ÚZEMÍ MĚSTA 

 

Beze změn. 
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F.2 PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S  ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – MĚSTSKÉ CENTRUM    (SMC) 

 

Beze změn. 

 

 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ MĚSTSKÉ    (SM) 

 

Beze změn. 

 

 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ    (SV) 

 

Beze změn. 

 

 

PLOCHY BYDLENÍ HROMADNÉHO    (BH) 

 

Beze změn. 

 

 

PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO    (BI) 

 

Beze změn. 

 

 

PLOCHY REKREACE – ZAHRÁDKOVÉ OSADY    (RZ) 

 

Beze změn. 

 

 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY    (OV) 

 

Beze změn. 

 

 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - SPORTOVNÍCH A REKREAČNÍCH 

ZAŘÍZENÍ    (OS) 

 

Beze změn. 

 

 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - KOMERČNÍCH ZAŘÍZENÍ    (OK) 

 

Beze změn. 
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PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - HŘBITOVŮ    (OH) 

 

Beze změn. 

 

 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - SPECIFICKÉ    (OX) 

 

Beze změn. 

 

 

PLOCHY SMÍŠENÉ SPECIFICKÉ    (SX) 

 

Beze změn. 

 

 

PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ    (VS) 

 

Beze změn. 

 

 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ –  TĚŽKÉHO PRŮMYSLU    (VT) 

 

Beze změn. 

 

 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ –  LEHKÉHO PRŮMYSLU    (VL) 

 

Beze změn. 

 

 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - VÝROBY ZEMĚDĚLSKÉ    (VZ) 

 

Beze změn. 

 

 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - ZELENĚ VEŘEJNÉ    (ZV) 

Využití hlavní: 

Beze změn. 

 

Využití přípustné: 

Doplňuje se odrážka s textem: 

- komunikace funkční skupiny C a D pro napojení plochy v katastrálním území k. ú. Šenov 

pouze ve stabilizované ploše ZV na ul. M. Pujmanové v k. ú. Šumbark. 

 

Využití nepřípustné: 

Beze změn. 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 

Beze změn. 
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PLOCHY  KOMUNIKACÍ    (K) 

 

Beze změn. 

 

 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SILNIČNÍ    (DS) 

 

Beze změn. 

 

 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY DRÁŽNÍ    (DD) 

 

Beze změn. 

 

 

PLOCHY TECHNICKÉ  INFRASTRUKTURY – TECHNICKÉHO VYBAVENÍ    

(TI) 

 

Beze změn. 

 

 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - SADY    (ZS) 

 

Beze změn. 

 

 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - ZAHRADY    (ZZ) 

 

Beze změn. 

 

 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ORNÁ PŮDY, TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY    (Z) 

 

Beze změn. 

 

 

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ    (SN) 

 

Beze změn. 

 

 

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - REKULTIVACE    (SR) 

 

Beze změn. 
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PLOCHY LESNÍ - HOSPODÁŘSKÉ    (L) 

 

Beze změn. 

 

 

PLOCHY LESNÍ - REKREAČNÍ    (LR) 

 

Beze změn. 

 

 

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ    (VV) 

 

Beze změn. 

 

 

PLOCHY PŘÍRODNÍ – ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY   

(ÚSES) 

 

Beze změn. 

 

 

 

G.   VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 

OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY 

A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA 

K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 

Beze změn. 

 

 

H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 

PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

 

Beze změn. 

 

 

I.   STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST.6    

STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 

Beze změn. 

 

 

J. VYMEZENÍ PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO 

BUDOUCÍHO VYUŽITÍ VČETNĚ  PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

 

Beze změn. 
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K. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 

V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE 

 

Beze změn. 

 

 

L. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ 

O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU  

  

Beze změn. 

 

 

M. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH  

STAVEB 

 

Beze změn. 

 

 

N. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ 

ČÁSTI 

 

Textová část Změny č. 5 Územního plánu Havířov obsahuje titulní stránku, obsah, 9 listů 

(stran). 

Součástí Změny č. 5 Územního plánu Havířov není grafická část vzhledem k tomu,  

že Změnou č. 5 Územního plánu Havířov se grafická část územního plánu nemění. 

 

 

PŘÍLOHA Č. 1 - VYSVĚTLENÍ POJMŮ 

 

Beze změn. 

 

 

 

 
 

 



Příloha č. 2 – Odůvodnění Změny č. 5 Územního plánu Havířov – B. Textová část 

 

 
 

 

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 5  

ÚZEMNÍHO PLÁNU  HAVÍŘOV 
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A)  DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV, 

 ÚDAJE O PODKLADECH 

 

A.1) DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 5 ÚP HAVÍŘOV     

 

Správní území města Havířov bylo řešeno Územním plánem Havířov, který byl vydán 

Zastupitelstvem města Havířov jako Opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 

25. 4. 2014. Následně byly zpracovány a vydány dvě změny Územního plánu Havířov. 

Změna č. 1 Územního plánu Havířov byla vydána Zastupitelstvem města Havířova jako 

Opatření obecné povahy Usnesením č. 553/14ZM/2016 ze dne 26. 9. 2016. Změna č. 1 nabyla 

účinnosti dne 26. 10. 2016. 

Změna č. 2 Územního plánu Havířov byla vydána Zastupitelstvem města Havířov jako 

Opatření obecné povahy Usnesením č. 759/19ZM/2017. Změna č. 2 nabyla účinnosti dne 

21. 7. 2017. 

Změna č. 3 Územního plánu Havířov byla vydána Zastupitelstvem města Havířov jako 

Opatření obecné povahy Usnesením č. 1068/27ZM/2018. Změna č. 3 nabyla účinnosti dne 

20. 11. 2018. 

Změna č. 4 Územního plánu Havířov byla vydána Zastupitelstvem města Havířov jako 

Opatření obecné povahy Usnesením č. 251/8ZM/2019 Změna č. 4 nabyla účinnosti dne 

22. 10. 2019. 

 

O pořízení Změny č. 5 Územního plánu Havířov rozhodlo Zastupitelstvo města 

Havířova dne 20. 9. 2021 pod č. usnesení 734/21ZM/2021 z vlastního podnětu a současně 

rozhodlo o obsahu Změny č. 5 Územního plánu Havířov (dále jen Změna č. 5). 

 

Změna č. 5 je pořizována zkráceným postupem dle ustanovení § 55a zákona č. 183/2006 Sb., 

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

 

Obsah Změny č. 5 

Návrh Změny č. 5 bude obsahovat textovou část v rozsahu měnících se částí textové části, tj. 

úpravy textové části Územního plánu Havířov – úplného znění po Změně č. 4 týkající se 

úpravy podmínek pro využití ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV), které bude 

obsahovat doplnění využití přípustného o odrážku ve znění: 

- komunikace funkční skupiny C a D pro napojení plochy v katastrálním území k. ú. 

Šenov pouze ve stabilizované ploše ZV na ul. M. Pujmanové v k. ú. Šumbark. 

 

Odůvodnění Změny č. 5 bude obsahovat textovou část včetně textu s vyznačením změn 

(výroku), tj. úplného znění po Změně č. 4 upraveného Změnou č. 5, který bude přílohou 

odůvodnění. 

 

Změnou č. 5 nebude měněna grafická část platného Územního plánu Havířov, tj. Územního 

plánu Havířov – úplného znění po Změně č. 4. 

 

Změna č. 5 je zpracována v souladu se stavebním zákonem ve znění pozdějších předpisů 

a v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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A.2) OBSAH A ROZSAH ZMĚNY Č. 5 ÚP HAVÍŘOV 

 

A. Změna č. 5 Územního plánu Havířov obsahuje: 

A. Textovou část 

B. Odůvodnění Změny č. 5 Územního plánu Havířov obsahuje: 

B. Textovou část 

Přílohu: Textovou část ÚP Havířov – úplného znění po Změně č. 4 upravenou Změnou č. 5 – 

text s vyznačením změn.  

 

Obsahem Změny č. 5 není ani aktualizace hranice zastavěného území a vyhodnocení 

využívání zastavitelných ploch.  

Vyhodnocení využívání zastavitelných ploch a koridorů, a s tím související úprava hranice 

zastavěného území bude provedena v rámci připravované Změny č. 6 Územního plánu 

Havířov.  

 

Součástí Změny č. 5 Územního plánu Havířov není grafická část vzhledem k tomu,  

že Změnou č. 5 Územního plánu Havířov se grafická část územního plánu nemění. 

 

Předmětem Změny č. 5  

je úprava textové části Územního plánu Havířov – úplného znění po Změně č. 4 týkající se 

doplnění podmínek využití přípustného využití ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné 

(ZV) o odrážku ve znění: 

- komunikace funkční skupiny C a D pro napojení plochy v katastrálním území k. ú. 

Šenov pouze ve stabilizované ploše ZV na ul. M. Pujmanové v k. ú. Šumbark. 

 

 

A.3) ÚDAJE O PODKLADECH 

  

Pro zpracování Změny č. 5 byla použita územně plánovací dokumentace a podklady: 

- Územní plán Havířov – úplné znění po Změně č. 4, nabytí účinnosti dne 22. 10. 2019; 

- Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 4 schválena usnesením vlády 

České republiky ze dne 12. července 2021 č. 618; 

- Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1 a 5 (dále  

A-ZÚR MSK), nabytí účinnosti dne 31. 7. 2021. 
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B) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 

ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

 

Změnou č. 5 se doplňují podmínky využití přípustného ploch veřejných prostranství – zeleně 

veřejné (ZV), a to pouze pro stabilizovanou plochu ZV na ul. M. Pujmanové v k. ú. Šumbark 

o možnost vybudování komunikací funkční skupiny C a D. Důvodem je umožnění realizace 

dopravního napojení (dopravní obsluhy) zejména ploch výroby a skladování – průmyslu (VL) 

vymezených Územním plánem Šenov na hranici se správním územím města Havířova, 

k. ú. Šumbark. 

 

Výřez z Hlavního výkresu ÚP Havířov – úplného znění po Změně č. 4 a ÚP Šenov 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚP Šenov ÚP Havířov 

plochy ZV na ul. M. Pujmanové, 

k. ú. Šumbark 
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C)  VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ OBSAHU ZMĚNY Č. 5, SPLNĚNÍ POKYNŮ NA 

ÚPRAVY PO PROJEDNÁNÍ  

 

C.1) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ OBSAHU ZMĚNY Č. 5 

 

Požadavek na úpravu podmínek pro využití ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné 

(ZV), který spočíval v doplnění využití přípustného o odrážku ve znění: 

- komunikace funkční skupiny C a D pro napojení plochy v katastrálním území k. ú. 

Šenov pouze ve stabilizované ploše ZV na ul. M. Pujmanové v k. ú. Šumbark 

byl splněn.  

V oddíle F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, 

v podmínkách využití přípustného pro plochy veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV), 

byl výše uvedený text doplněn. 

 

 

C.2) VYHODNOCENÍ POKYNŮ NA ÚPRAVY PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ  

          DLE SZ  

 

Na základě uplatněných stanovisek dotčených orgánů, námitek a připomínky nevyplynul 

požadavek na úpravy návrhu změny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

D) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 

ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM 

POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

 

Změnou č. 5 se doplňují podmínky využití přípustného ploch veřejných prostranství – zeleně 

veřejné (ZV), a to pouze pro stabilizovanou plochu ZV na ul. M. Pujmanové v k. ú. Šumbark 

o možnost vybudování komunikací funkční skupiny C a D. Důvodem je umožnění realizace 

dopravního napojení (dopravní obsluhy) zejména ploch výroby a skladování – průmyslu (VL) 

vymezených Územním plánem Šenov na hranici se správním územím města Havířova, 

k. ú. Šumbark. 

 

Schéma viz kapitola B) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů. 

 

 

E) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ 

VARIANTY 

 

E.1) ŘEŠENÍ NAVRŽENÉ ZMĚNOU Č. 5 

 

Změnou č. 5 nejsou zpracovány varianty řešení.    

Změnou č. 5 se doplňují podmínky využití přípustného ploch veřejných prostranství – zeleně 

veřejné (ZV) tak, aby byla umožněna realizace komunikací funkční skupiny C a D pro 

napojení plochy v katastrálním území k. ú. Šenov, a to pouze ve stabilizované ploše veřejných 

prostranství – zeleně veřejné (ZV) na ul. M. Pujmanové v k. ú. Šumbark. 

 

Další úpravy textové a grafické části platného Územního plánu Havířov se Změnou č. 5 

nezpracovávají. Navržené řešení Změnou č. 5 akceptuje požadavek na zajištění dopravní 

obsluhy ploch vymezených Územním plánem Šenov. Změnou č. 5 se nevymezují nové 

zastavitelné plochy ani plochy přestavby, které by vyvolávaly nezbytnou úpravu grafické části 

platného Územního plánu Havířov.  

 

Územní plán Havířov – úplné znění po Změně č. 4 nabylo účinnosti dne 22. 10. 2019. 

Změnou č. 4 byla textová i grafická část  Územního plánu Havířov uvedena do souladu se 

ZÚR MSK, úplným zněním po vydání Aktualizace č. 1. Aktualizace č. 5 ZÚR MSK se netýká 

správního území města Havířova.  

Změnou č. 4 byl také vyhodnocen soulad s koncepčními materiály Moravskoslezského kraje 

(MSK). Od doby nabytí účinnosti Změny č. 4 nebyly zpracovány další koncepční materiály 

MSK, které by bylo nutné zapracovat do Změny č. 5 Územního plánu Havířov.  

Dále byl Změnou č. 4 vyhodnocen soulad s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění 

Aktualizace č. 1. Další Aktualizace č. 2 až 5 PÚR ČR nevyvolávají úpravu grafické části 

platného Územního plánu Havířov. 

 

Aktualizace zastavěného území v rozsahu správního území města Havířova, vyhodnocení 

využívání zastavitelných ploch a koridorů bude provedena v rámci připravované Změny č. 6 

Územního plánu Havířov, v rámci které budou řešeny i další dílčí změny v území.  
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E.2) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA HAVÍŘOV, OCHRANY A ROZVOJE 

JEHO HODNOT 

 

Koncepce rozvoje území města Havířov navržená Územním plánem Havířov se Změnou č. 5 

nemění.  

Doplnění podmínek využití přípustného ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) 

nemá vliv na koncepci rozvoje území města Havířova, ani na ochranu kulturních a přírodních 

hodnot území, tj. na ochranu nemovitých kulturních památek, architektonicky cenných staveb,  

ochranu obytného souboru „Sorela“, ochranu památných stromů a významných krajinných 

prvků, ochranu evropsky významné lokality  Mokřad u Rondelu a přírodní památku Meandry 

Lučiny apod. 

 

 

E.3) VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

 

Změnou č. 5 se nevymezují nové zastavitelné plochy. Doplnění podmínek využití přípustného 

ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) nemá vliv na zastavitelné plochy 

vymezené platným Územním plánem Havířov. 

 

 

E.4) VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY  

 

Změnou č. 5 se nevymezují plochy přestavby. Doplnění podmínek využití přípustného ploch 

veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) nemá vliv na plochy přestavby vymezené 

platným Územním plánem Havířov. 

 

 

E.5) SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ  

 

Změnou č. 5 se nevymezují plochy sídlení zeleně. Doplnění podmínek využití přípustného 

ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) nemá vliv na plochy sídlení zeleně 

vymezené platným Územním plánem Havířov. 

 

 

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

 

E.6) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

 

Doplnění podmínek využití přípustného ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) 

Změnou č. 5 nemá vliv na koncepci dopravní infrastruktury navrženou platným Územním 

plánem Havířov.    

 

 

E.6.1 POZEMNÍ KOMUNIKACE A VÝZNAMNĚJŠÍ OBSLUŽNÁ DOPRAVNÍ 

ZAŘÍZENÍ 

 

Změnou č. 5 jsou respektovány vymezené plochy dopravní infrastruktury silniční a plochy 

komunikací. 
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Změnou č. 5 se doplňují podmínky využití přípustného ploch veřejných prostranství – zeleně 

veřejné (ZV), a to pouze pro stabilizovanou plochu ZV na ul. M. Pujmanové v k. ú. Šumbark 

o možnost vybudování komunikací funkční skupiny C a D za účelem realizace dopravního 

napojení (dopravní obsluhy) zejména ploch výroby a skladování – průmyslu (VL) 

vymezených Územním plánem Šenov na hranici se správním územím města Havířova, 

k. ú. Šumbark. 

 

 

E.6.2 DRÁHA A VÝZNAMNĚJŠÍ OBSLUŽNÁ ZAŘÍZENÍ 

 

Doplnění podmínek využití přípustného ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) 

Změnou č. 5 nemá vliv na koncepci železniční dopravy a na plochy dopravní infrastruktury 

železniční vymezené platným Územním plánem Havířov.     

 

 

E.6.3 PROVOZ CHODCŮ A CYKLISTŮ   

 

Doplnění podmínek využití přípustného ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) 

Změnou č. 5 nemá vliv na koncepci provozu chodců a cyklistů stanovenou platným Územním 

plánem Havířov.  

 

 

E.6.4 STATICKÁ DOPRAVA - PARKOVÁNÍ A ODSTAVOVÁNÍ VOZIDEL  

 

Doplnění podmínek využití přípustného ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV)  

Změnou č. 5 nemá vliv na plochy vymezené pro parkování a odstavování vozidel platným 

Územním plánem Havířov. 

 

 

E.6.5 VEŘEJNÁ DOPRAVA A ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY 

 

Doplnění podmínek využití přípustného ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV)  

Změnou č. 5 nemá vliv na koncepci a zařízení veřejné dopravy.  

 

 

E.6.6 OSTATNÍ DRUHY DOPRAV 

 

Změnou č. 5 nejsou řešeny žádné záměry z oblasti ostatních druhů doprav, např. dopravy 

letecké, vodní apod. 

 

 

E.6.7 OCHRANNÁ PÁSMA - OCHRANA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU 

A VIBRACÍ 

 

Změnou č. 5 nejsou vymezeny žádné zastavitelné plochy ani plochy přestavby. Ochranná 

pásma silniční a železniční dopravy jsou respektována. 
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E.7) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

  

Doplnění podmínek využití přípustného ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) 

Změnou č. 5 nemá vliv na koncepci vodního hospodářství stanovenou platným Územním 

plánem Havířov.    

 

 

E.7.1 ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

 

Doplnění podmínek využití přípustného ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) 

Změnou č. 5 nemá vliv na koncepci zásobování pitnou vodou stanovenou platným Územním 

plánem Havířov.    

 

 

E.7.2 ZÁSOBOVÁNÍ UŽITKOVOU VODOU 

 

Doplnění podmínek využití přípustného ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) 

Změnou č. 5 nemá vliv na koncepci zásobování užitkovou vodou stanovenou platným 

Územním plánem Havířov.    

 

 

E.7.3 LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD  

 

Doplnění podmínek využití přípustného ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) 

Změnou č. 5 nemá vliv na koncepci likvidace odpadních vod stanovenou platným Územním 

plánem Havířov.    

 

 

E.8) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ  

 

Doplnění podmínek využití přípustného ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) 

Změnou č. 5 nemá vliv na koncepci energetických zařízení stanovenou platným Územním 

plánem Havířov.    

 

 

E.8.1 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

 

Doplnění podmínek využití přípustného ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) 

Změnou č. 5 nemá vliv na koncepci zásobování elektrickou energií stanovenou platným 

Územním plánem Havířov. 

 

 

E.8.2 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

 

Doplnění podmínek využití přípustného ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) 

Změnou č. 5 nemá vliv na koncepci zásobování plynem stanovenou platným Územním 

plánem Havířov. 

 

 



9 

 

E.8.3 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM  

 

Doplnění podmínek využití přípustného ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) 

Změnou č. 5 nemá vliv na koncepci zásobování teplem stanovenou platným Územním plánem 

Havířov. 

 

 

E.9) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 

 

Doplnění podmínek využití přípustného ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) 

Změnou č. 5 nemá vliv na koncepci technické infrastruktury – elektronických komunikací 

navrženou Územním plánem Havířov. 

 

 

E.10)  UKLÁDÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ 

 

Doplnění podmínek využití přípustného ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) 

Změnou č. 5 nemá vliv na koncepci ukládání a zneškodňování odpadů navrženou platným 

Územním plánem Havířov. 

 

 

E.11)  OBČANSKÉ VYBAVENÍ  

 

Doplnění podmínek využití přípustného ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) 

Změnou č. 5 nemá vliv na plochy občanského vybavení vymezené platným Územním plánem 

Havířov. 

 

 

E.12)  VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ   

 

Doplnění podmínek využití přípustného ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) 

Změnou č. 5 nemá vliv na plochy veřejných prostranství vymezených platným Územním 

plánem Havířov s výjimkou stabilizované plochy veřejných prostranství – zeleně veřejné 

(ZV) na ul. M. Pujmanové v k. ú. Šumbark, ve které se připouští možnost vybudování 

komunikací funkční skupiny C a D za účelem realizace dopravního napojení (dopravní 

obsluhy) zejména ploch výroby a skladování – průmyslu (VL) vymezených Územním plánem 

Šenov na hranici se správním územím města Havířova, k. ú. Šumbark. 
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KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ 

PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ 

 

E.13)  KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY  

 

Doplnění podmínek využití přípustného ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) 

Změnou č. 5 nemá vliv na koncepci uspořádání krajiny navrženou platným Územním plánem 

Havířov.  

 

 

E.14)  ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

 

Doplnění podmínek využití přípustného ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) 

Změnou č. 5 nemá vliv na územní systém ekologické stability vymezený platným Územním 

plánem Havířov.  

 

 

E.15)  PROSTUPNOST KRAJINY  

 

Doplnění podmínek využití přípustného ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) 

Změnou č. 5 nemá vliv na prostupnost krajinou. 

 

 

E.16)  PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ  

 

Změnou č. 5 nejsou navržena protierozní opatření pomocí technických opatření. 

 

 

E.17)  OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

 

Změnou č. 5není navržena protipovodňová ochrana pomocí technických opatření. 

 

 

E.18)  PODMÍNKY PRO REKREAČNÍ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY 

 

Změnou č. 5 se nemění podmínky pro rekreační využívaní krajiny stanovené platným 

Územním plánem Havířov. 

 

 

E.19)  VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

 

Změnou č. 5 není vymezena plocha pro dobývání ložisek nerostných surovin. 
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E.20) NÁVRH ČLENĚNÍ ÚZEMÍ NA PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 

VYUŽITÍ  

 

Platným Územním plánem Havířov jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití pro 

které jsou stanoveny podmínky jejich využívání, které jsou uvedeny v oddíle F. textové části  

A. Územního plánu Havířov.   

 

Změnou č. 5 se doplňují podmínky využití přípustného ploch veřejných prostranství – zeleně 

veřejné (ZV), a to pouze pro stabilizovanou plochu ZV na ul. M. Pujmanové v k. ú. Šumbark 

o možnost vybudování komunikací funkční skupiny C a D za účelem realizace dopravního 

napojení (dopravní obsluhy) zejména ploch výroby a skladování – průmyslu (VL) 

vymezených Územním plánem Šenov na hranici se správním územím města Havířova, 

k. ú. Šumbark. 

 

Podrobněji viz oddíl F textové části Změny č. 5, podmínky pro využívání ploch veřejných 

prostranství – zeleně veřejné (ZV) .   

 

E.21) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 

PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ 

OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ 

LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT  

 

V textové části platného Územního plánu Havířov, oddíle  G je uveden výčet veřejně 

prospěšných staveb pro dopravu, vodní hospodářství, energetiku a veřejně prospěšná opatření  

(pro územní systém ekologické stability), pro které lze práva k pozemkům a stavbám, 

potřebná pro realizaci těchto staveb a opatření, omezit nebo odejmout podle § 170 zákona 

č. 183/2006 Sb., stavebního zákona.  

 

Změnou č. 5 se uvedený výčet veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření 

nemění.  

 

 

E.22) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB AVEŘEJNÝCH 

PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEKUPNÍ PRÁVO  

 

Platným Územním pánem Havířov ani jeho Změnou č. 5 nejsou vymezeny veřejně prospěšné 

stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo. 

 

 

E.23) VYMEZENÍ PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO 

BUDOUCÍHO VYUŽITÍ  

 

Platným Územním plánem Havířov jsou vymezeny plochy územních rezerv a je stanoveno 

možné budoucí využití těchto ploch.  

Změnou č. 5 se plochy územních rezerv ani budoucí využití těchto ploch nemění.  
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E.24) VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH 

VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ 

 

Platným Územním plánem Havířov jsou vymezeny plochy, ve kterých je rozhodování 

o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie.  

Změnou č. 5 se výčet ploch, pro které je stanoveny podmínka zpracování územní studie 

nemění.  

 

 

F) VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

 

Využití zastavěného území a zastavitelných ploch bylo v celém správním území města 

Havířov prověřeno k 1. 11. 2018 při zpracování Změny č. 4.  

Změnou č. 5 se vyhodnocení účelného využití zastavěného území a zastavitelných ploch ve 

správním území města Havířov nezpracovává z důvodu minimalizovaného obsahu  

Změny č. 5, v rámci které se doplňují podmínky využití přípustného ploch veřejných 

prostranství – zeleně veřejné (ZV), a to pouze pro stabilizovanou plochu ZV na ul. M. 

Pujmanové v k. ú. Šumbark o možnost vybudování komunikací funkční skupiny C a D za 

účelem realizace dopravního napojení (dopravní obsluhy) zejména ploch výroby a skladování 

– průmyslu (VL) vymezených Územním plánem Šenov na hranici se správním územím města 

Havířova, k. ú. Šumbark.  

 

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a zastavitelných ploch v rozsahu správního 

území města Havířova, vyhodnocení využívání zastavitelných ploch a koridorů bude 

provedena v rámci připravované Změny č. 6 Územního plánu Havířov, v rámci které budou 

řešeny i další dílčí změny v území.  

 

 

G) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 

ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ  PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ 

K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

 

Změnou č. 5 se nevymezují zastavitelné plochy,  nevymezují se plochy přestavby ani plochy 

změn v krajině a ani se nemění účel využití zastavitelných ploch vymezených platným 

Územním plánem Havířov.  

Předmětem Změny č. 5 je úprava textové části Územního plánu Havířov – úplného znění po 

Změně č. 4 týkající se doplnění podmínek využití přípustného využití ploch veřejných 

prostranství – zeleně veřejné (ZV) o odrážku ve znění: 

- komunikace funkční skupiny C a D pro napojení plochy v katastrálním území k. ú. 

Šenov pouze ve stabilizované ploše ZV na ul. M. Pujmanové v k. ú. Šumbark. 

 

Z výše uvedených důvodů se nezpracovává textová ani grafická část vyhodnocení 

předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky 

určené k plnění funkcí lesa.  
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H) VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU 

HAVÍŘOVS POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

 

H.1) PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV 

S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY, VE ZNĚNÍ 

AKTUALIZACÍ Č. 1 - 5 

 

Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1 - 5 nabyla účinnosti dne  

1. 9. 2021. Platná Politika územního rozvoje ČR stanovuje rámcové úkoly pro navazující 

územně plánovací činnost a pro stanovování podmínek pro předpokládané rozvojové záměry, 

tj. provádí základní vymezení a definice rozvojových oblastí, os a specifických oblastí. Jde 

o strategický dokument s celostátní působností. 

Pro hodnocení širších vztahů a sídelní struktury regionu je nutno vnímat republikové priority 

územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje, základní vymezení a definice 

rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí na úrovni jednotlivých 

regionů, jak je provedeno v platné Politice územního rozvoje ČR.  

 

Z PÚR ČR, ve znění Aktualizací č. 1 - 5:  

Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 

 

 (14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 

včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 

urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou 

výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako 

turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a 

sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná 

cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit 

celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak 

citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní 

kulturní, přírodní a užitné hodnoty. 

 

Základní požadavky na ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území města 

Havířova jsou stanoveny platným Územním plánem Havířov. Návrhem Změny č. 5 nedochází 

k dotčení přírodních, kulturních nebo civilizačních hodnot území, ani k narušení urbanistické 

struktury území nebo krajiny. 

 

 (14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního 

sektoru zohlednit ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, 

především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

 

Předmětem řešení Změny č. 5 není rozvoj venkovských území a oblastí. Návrh Změny č. 5 

nemá vliv na rozvoj primárního sektoru, lesní porosty, vodní plochy nebo zemědělskou půdu 

a ekologickou funkci krajiny. 

 

 (15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální 

segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. 

Předmět řešení Změny č. 5 nepředstavuje vliv na prostorově sociální segregaci s negativními 

vlivy na sociální soudržnost obyvatel. 
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(16)  Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 

komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 

důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat 

ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, 

os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, který 

představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, 

odvětvových a časových hledisek. 

 

Předmět řešení Změny č. 5 je nadmístního významu. Změnou č. 5 se doplňují podmínky 

využití přípustného ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV), a to pouze pro 

stabilizovanou plochu ZV na ul. M. Pujmanové v k. ú. Šumbark o možnost vybudování 

komunikací funkční skupiny C a D za účelem realizace dopravního napojení (dopravní 

obsluhy) zejména ploch výroby a skladování – průmyslu (VL) vymezených Územním plánem 

Šenov na hranici se správním územím města Havířova, k. ú. Šumbark. 

 

 (17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 

zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky 

problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. 

 

Předmětem řešení Změny č. 5 není lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních 

příležitostí. 

 

(18) Podporovat vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet územní 

předpoklady pro posílení vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi s ohledem na jejich 

rozdílnost z hlediska přírodního, krajinného, urbanistického i hospodářského prostředí. 

 

Předmětem řešení Změny č. 5 není návrh na změnu koncepce rozvoje sídelní struktury.  

Změnou č. 5 se umožňuje realizace dopravního napojení (dopravní obsluhy) zejména ploch 

výroby a skladování – průmyslu (VL) vymezených Územním plánem Šenov na hranici se 

správním územím města Havířova, k. ú. Šumbark. 

 

(19)  Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání opuštěných 

areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu, 

vč. území bývalých vojenských újezdů). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora 

přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména 

zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. 

Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na 

dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje 

negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 

 

Předmětem řešení Změny č. 5 není návrh na změnu podmínek rozvoje a využití potenciálu 

a polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch stanovených platným Územním plánem 

Havířov. 

 

20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umisťovat do co 

nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. 

S ohledem na to při územně plánovací činnosti, respektovat veřejné zájmy např. ochrany 

biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany 

zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem 
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vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany 

zemědělského a lesního půdního fondu; vytvářet územní podmínky pro implementaci a 

respektování územních systému ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické 

stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných 

prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti 

venkovské krajiny; v rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu 

krajinného rázu s ohledem na cílové kvality krajiny a vytvářet podmínky pro využití 

přírodních zdrojů. 

 

Předmětem řešení Změny č. 5 není návrh na rozvojové záměry, které mohou významně 

ovlivnit charakter krajiny. 

 

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 

živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury a při 

vymezování ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování. V rámci územně 

plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti 

a prostupnosti krajiny uplatňovat integrované přístupy k předcházení a řešení 

environmentálních problémů. 

 

Navrženým řešením Změnou č. 5 nedojde ke zhoršení migrační propustnosti krajiny pro volně 

žijící živočichy a pro člověka. Změnou č. 5 se umožňuje případná realizace komunikací za 

účelem dopravní obsluhy ploch výroby a skladování – průmyslu (VL) vymezených Územním 

plánem Šenov na hranici se správním územím města Havířova, k. ú. Šumbark. 

 

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné 

pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně v rozvojových oblastech  

a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně 

poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých 

ploch nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné 

formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti 

krajiny. 

 

Změnou č. 5 se doplňují podmínky využití přípustného ploch veřejných prostranství – zeleně 

veřejné (ZV) a to pouze pro stabilizované plochy veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) 

na ul. M. Pujmanové v k. ú. Šumbark, ve které se připouští možnost vybudování komunikací 

funkční skupiny C a D za účelem realizace dopravního napojení (dopravní obsluhy) zejména 

ploch výroby a skladování – průmyslu (VL) vymezených Územním plánem Šenov na hranici 

se správním územím města Havířova, k. ú. Šumbark. 

 

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy udržitelného 

cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), pří zachování 

a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst atraktivních z hlediska cestovního ruchu, 

turistickými cestami, které umožní celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, 

cyklo, lyžařská, hipo). 

 

Předmětem řešení Změny č. 5 není návrh na změnu podmínek pro rozvoj různých forem 

udržitelného cestovního ruchu stanovených platným Územním plánem Havířov. 
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(23)  Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 

dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování 

dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah 

fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. 

U stávající i budované sítě dálnic, kapacitních komunikací a silnic I. třídy zohledňovat 

i potřebu a možnosti umístění odpočívek, které jsou jejich nedílnou součástí. Zmírňovat 

vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, 

mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými 

vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu 

tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic 

I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní 

stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné 

zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto 

účinků). 

 

Změnou č. 5 se doplňují podmínky využití přípustného ploch veřejných prostranství – zeleně 

veřejné (ZV) a to pouze pro stabilizované plochy veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) 

na ul. M. Pujmanové v k. ú. Šumbark, ve které se připouští možnost vybudování komunikací 

funkční skupiny C a D za účelem realizace dopravního napojení (dopravní obsluhy) zejména 

ploch výroby a skladování – průmyslu (VL) vymezených Územním plánem Šenov na hranici 

se správním územím města Havířova, k. ú. Šumbark. 

Navrženým řešením nedojde k fragmentaci krajiny nebo zhoršení její prostupnosti.  

 

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 

dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany 

veřejného zdraví, a v souladu s principy rozvoje udržitelné mobility osob a zboží, zejména 

uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou 

veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a 

plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před 

hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné 

formy dopravy (např. železniční, cyklistikou). 

 

Viz priorita 23. 

 

(24a)  Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních 

hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému 

zhoršování stavu. V územích, kde nejsou hodnoty imisních limitů pro ochranu lidského zdraví 

překračovány, vytvářet podmínky pro to, aby k jejich překročení nedošlo. Vhodným 

uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů 

koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu 

tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.  

 

Navrženým řešením Změnou č. 5 se umožňuje realizace dopravního napojení (dopravní 

obsluhy) zejména ploch výroby a skladování – průmyslu (VL) vymezených Územním plánem 

Šenov na hranici se správním územím města Havířova, k. ú. Šumbark přes stabilizovanou 

plochu veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) na ul. M. Pujmanové v k. ú. Šumbark. 

Dá se tedy předpokládat, že v této lokalitě dojde k částečnému navýšení negativních vlivů 

z dopravy.  
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(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 

riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem jim 

předcházet a minimalizovat jejich negativní dopady. Zejména zajistit územní ochranu ploch 

potřebných pro umisťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení 

území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence 

srážkových vod v území a využívání přírodě blízkých opatření pro zadržování a akumulaci 

povrchové vody tam, kde je to možné s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako 

jedno z adaptačních opatření v případě dopadů změny klimatu.  

V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání srážkových vod jako zdroje 

vody a s cílem zmírňování účinků povodní a sucha. 

 

Předmětem řešení Změny č. 5 není návrh na změnu podmínek pro preventivní ochranu území 

a obyvatelstva před potenciálními riziky stanovených platným Územním plánem Havířov. 

 

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 

infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat 

a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku 

povodňových škod. 

 

Stabilizovaná plocha veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) na ul. M. Pujmanové 

v k. ú. Šumbark, ve které se Změnou č. 5 připouští možnost vybudování komunikací za 

účelem realizace dopravního napojení (dopravní obsluhy) zejména ploch výroby a skladování 

– průmyslu (VL) vymezených Územním plánem Šenov na hranici se správním územím města 

Havířova, k. ú. Šumbark není situována v záplavovém území. 

 

(27)  Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 

rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury, včetně podmínek pro 

rozvoj digitální technické infrastruktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní 

dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky 

možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí 

ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami.  

Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní 

i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní 

dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení 

přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady 

hospodářského rozvoje ve všech regionech.  

 

Navrženým řešením Změnou č. 5 se vytváří podmínky pro koordinované umístění veřejné 

dopravní infrastruktury mezi k. ú. Šenov u Ostravy a k. ú. Šumbark. 

 

(28)  Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby rozvoje území, v dlouhodobém 

horizontu, a nároky na veřejnou infrastrukturu včetně veřejných prostranství. Návrh 

a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je vhodné řešit ve 

spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

 

Navrženým řešením Změnou č. 5 se vytváří podmínky pro koordinované umístění veřejné 

dopravní infrastruktury mezi k. ú. Šenov u Ostravy a k. ú. Šumbark za účelem realizace 

dopravního napojení (dopravní obsluhy) zejména ploch výroby a skladování – průmyslu (VL) 

vymezených Územním plánem Šenov. Umožněním realizace komunikací dojde k částečnému 

zásahu do ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV). 
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(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet územní 

podmínky pro upřednostňování veřejné hromadné, cyklistické a pěší  dopravy. S ohledem na 

to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy 

nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, rekreace, 

občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch s požadavky na kvalitní 

životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který 

bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na 

to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně 

doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.  

 

Předmětem řešení Změny č. 5 není návrh na změnu podmínek pro návaznost různých druhů 

doprav stanovených platným Územním plánem Havířov.  

 

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 

nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti 

i v budoucnosti. 

 

Změnou č. 5 nedochází ke změnám podmínek v oblasti technické infrastruktury – vodního 

hospodářství.  

 

(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 

energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich 

negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území 

energiemi.  

 

Předmětem řešení Změny č. 5 není návrh na změnu podmínek pro rozvoj decentralizované, 

efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů stanovených platným Územním 

plánem Havířov.    

 

Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 

je správní území statutárního města Havířov je součástí OB2 - Metropolitní rozvojové 

oblasti Ostrava a SOB4 – Specifické oblasti Karvinsko 

 

Vymezení OB2 - Metropolitní rozvojové oblasti Ostrava:  

Území obcí z ORP Bílovec (bez obcí v jihozápadní části), Bohumín, Český Těšín, Frýdek-

Místek (bez obcí v jihovýchodní části), Havířov, Hlučín(bez obcí v severní části), Karviná, 

Kopřivnice (bez obcí ve střední části), Kravaře (jen obce  v jihozápadní části), Orlová, Opava 

(bez obcí v západní a jižní části), Ostrava, Třinec (bez obcí v jižní a jihovýchodní části), 

Frýdlant nad Ostravicí (jen obce v severní části).  

Důvody vymezení:  

Území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Ostravy a mnohostranným 

působením husté sítě vedlejších center a urbanizovaného osídlení. Jedná se o velmi silnou 

koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, pro kterou je charakteristický dynamický 

rozvoj mezinárodní spolupráce se sousedícím polským regionem Horního Slezska; výrazným 

předpokladem rozvoje je v současnosti budované napojení na dálniční síť ČR a Polska, jakož 

i poloha na II. a III. TŹK.  

 

Změnou č. 5 je respektováno zařazení správního území města Havířova do Metropolitní 

rozvojové oblasti Ostrava. 
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Vymezení SOB4 – Specifické oblasti Karvinsko 

Území obcí z ORP Havířov (severní část), Karviná, Orlová (jižní a východní část). 

Poznámka: ZÚR MSK, úplné znění po vydání Aktualizací č. 1 a 5   nezařazují správní 

území města Havířova do Specifické oblasti Karvinsko SOB4.  

Důvody vymezení: 

a) Potřeba napravit strukturální postižení ekonomiky v oblasti způsobené zejména útlumem 

těžkého průmyslu a racionalizace těžby uhlí a odstranit následky tohoto postižení, zejména 

vysokou nezaměstnanost v kontextu Metropolitní rozvojové oblasti OB2 Ostrava. 

b) Potřeba napravit důsledky zejména dřívějšího nadměrného zatížení průmyslem a těžbou, 

především revitalizací devastovaných území a snížením dosud vysokého znečištění ovzduší. 

c) Potřeba využít pro další ekonomický rozvoj předpoklady planoucí zejména z potenciálu 

výhodné dopravní polohy silně dopravně exponovaného území, kterým prochází hlavní 

železniční a silniční spojení na Polsko a Slovensko a dálniční propojení s Polskem. 

d) Potřeba řešit problematiku využívání významných zdrojů energetických surovin 

nadnárodního významu, které se v území nacházejí. 

 

Úkoly pro územní plánování 

V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí: 

a) vytvářet územní podmínky pro regeneraci sídel, zejména pro přestavbu zastavěného území, 

b) vytvářet podmínky pro rekultivaci a revitalizaci devastovaných ploch a brownfields za 

účelem vyhledávaní ploch vhodných k využití pro ekonomické aktivity a pro rekreaci, 

c) koncepčně řešit začlenění ploch rekultivovaných po těžbě s přihlédnutím k možnosti 

začlenit kvalitní biotopy do územního systému ekologické stability, 

d) chránit před zastavěním plochy nezbytné pro vytvoření souvislých veřejně přístupných 

zelených pásů, vhodných pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik 

a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny, 

e) prověřit možnosti umístění průmyslové zóny o velikost cca 100 až 200 ha, včetně prověření 

možnosti využití ploch brownfields, 

f) vytvářet v rozsahu možností územního plánování územní podmínky pro zlepšování kvality 

ovzduší se zohledněním programů zlepšování kvality ovzduší. 

Zodpovídá: Moravskoslezský kraj 

 

Koridory a plochy dopravní infrastruktury 

Politikou územního rozvoje, ve znění Aktualizací č. 1 - 5, je vymezen koridor pro 

železniční dopravu s označením ŽD20 (původní označení v PÚR ČR, ve znění aktualizace 

č. 1 byl koridor označen ŽD9), trať úsek Ostrava-Svinov-Havířov-Český Těšín za účelem její 

modernizace, a to v rámci soudržnosti, propojení a interoperability jako součást TEN – T. 

TEN – T -  programu pro rozvoj transevropské dopravní sítě. Cílem programu je zajistit 

soudržnost, propojení a interoperabilitu na trans – evropské dopravní síti. V Havířově je 

v tomto koridoru vedena celostátní železniční trať č. 321. Jde o územně stabilizovanou trať, 

která je součástí páteřní sítě železniční dopravy zajišťující, mimo jiné, i odklonovou trasu vůči 

tranzitnímu koridoru představovaném tratí ČD č. 270 (II. koridor) a č. 320, a to v úseku mezi 

Ostravou a Českým Těšínem. Vzhledem k využití a významu trati je územním plánem 

navrhována její optimalizace, čímž se rozumí především dosažení vyšší traťové rychlosti 

úpravou kolejí ze současných 80 km/hod na rychlost až 100 km/hod s případnou úpravou 

nástupišť (na úrovni územního plánu se předpokládá využití drážních pozemků). Tento záměr 

je v souladu se koncepčními zásadami stanovenými PÚR ČR, neboť zvýšení rychlosti zkrátí 



20 

 

dostupnost významných sídel v regionu kraje (trasa prochází jednou z nejvíce obydlených os 

regionu) a zvýší propustnost trati jak pro osobní, tak i nákladní dopravu. 

Změnou č. 4 je optimalizace celostátní tratě č. 321 Ostrava-Svinov – Havířov – Český Těšín 

vymezena jako veřejně prospěšná stavby s označením D12. 

Změnou č. 5 se podmínky pro optimalizaci celostátní tratě č. 321 Ostrava-Svinov – Havířov – 

Český Těšín stanovené platným Územním plánem Havířov nemění.  

 

 

H.2) PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV 

S ÚPLNÝM ZNĚNÍM ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PO VYDÁNÍ AKTUALIZACÍ Č. 1 a 5 

 

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (A-ZÚR MSK) byla 

vydána Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 13. 9. 2018. Úplné znění ZÚR MSK po 

vydání Aktualizace č. 1 nabylo účinnosti dne 21. 11. 2018. 

Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje byla vydána 

Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 17. 6. 2021 a nabyla účinnosti dne. 31. 7. 2021. 

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1 a 5 (dále  

A-ZÚR MSK), stanovují priority územního plánování pro dosažení vyváženého vztahu 

územních podmínek pro hospodářský rozvoj, sociální soudržnost obyvatel a příznivé životní 

prostředí kraje. 

 

Z priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území vyplývají pro 

správní území obce Havířova požadavky: 

(6) V rámci územního rozvoje sídel: 

- preferovat efektivní využívání zastavěného území (tj. upřednostňovat využití nezastavěných 

ploch v zastavěném území a ploch určených k asanaci, změnu využití objektů a areálů 

původní zástavby v rámci zastavěného území) před vymezováním nových ploch ve volné 

krajině, 

- nové rozvojové plochy nevymezovat v lokalitách, kdy by jejich zastavění vedlo ke srůstání 

sídel a zvýšení neprůchodnosti území, 

- nové plochy pro obytnou zástavbu vymezovat v dostatečném odstupu od koridorů 

vymezených pro umístění nových úseků dálnic, silnic I. třídy a železnic, 

- preferovat lokality mimo stanovená záplavová území. 

 

Změnou č. 5 se umožňuje realizace dopravního napojení (dopravní obsluhy) zejména ploch 

výroby a skladování – průmyslu (VL) vymezených Územním plánem Šenov na hranici se 

správním územím města Havířova, k. ú. Šumbark přes stabilizovanou plochu veřejných 

prostranství – zeleně veřejné (ZV) na ul. M. Pujmanové, v zastavěném území k. ú. Šumbark.  

Zástavba v k. ú. Šenov je historicky srostlá se zástavbou v k. ú. Šumbark.  

Změnou č. 5 nejsou vymezeny nové zastavitelné plochy, nové plochy pro obytnou zástavbu.  

Stabilizovaná plocha veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) na ul. M. Pujmanové, pro 

kterou se upravují podmínky využití přípustného, není situována v záplavovém území.  
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7) Ochrana a zkvalitňování obytné funkce sídel a jejich rekreační zázemí; rozvoj obytné 

funkce řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou. Podporovat rozvoj systémů 

odvádění a čištění odpadních vod. 

 

Předmětem řešení Změny č. 5 není návrh na ochranu a zkvalitňování obytné funkce ve 

správním území města Havířova, ani úprava podmínek pro jejich rekreační zázemí, ani úprava 

řešení  rozvoje systému odvádění a čištění odpadních vod stanovená platným Územním 

plánem Havířov. 

 

(7a) Podporovat rozvoj systémů odvádění a čištění povrchových vod včetně vytváření 

podmínek pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu 

osídlení a kulturní krajinu jako alternativu k umělé akumulaci vod. 

 

Předmětem řešení Změny č. 5 není návrh na rozvoj systémů odvádění a čištění povrchových 

vod ani úprava podmínek pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území stanovená 

platným Územním plánem Havířov. 

  
(10) Vytváření územích podmínek pro rozvoj integrované dopravy.  

 

Úprava využití přípustného ve stabilizované ploše  veřejných prostranství – zeleně veřejné 

(ZV) na ul. M. Pujmanové, v zastavěném území k. ú. Šumbark, řešená Změnou č. 5, nemá 

vliv na veřejnou dopravu.  

 

(11) Vytváření územních podmínek pro rozvoj udržitelných druhů dopravy (pěší dopravy 

a cyklodopravy) v návaznosti na ostatní dopravní systémy kraje; podpora rozvoje systému 

pěších a cyklistických tras s vazbou na přilehlé území ČR, Slovenska a Polska. 

 

Předmětem řešení Změny č. 5 není návrh na změnu podmínek pro rozvoj udržitelných druhů 

doprav stanovených platným Územním plánem Havířov. Změnou č. 5 se nenavrhují nové pěší 

a cyklistické trasy.  

 

12) Polyfunkční využití rekultivovaných a revitalizovaných ploch.  

 

Předmětem řešení Změny č. 5 není návrh na změnu podmínek ploch smíšených 

nezastavěných území – rekultivací v k. ú. Prostřední Suchá stanovených platným Územním 

plánem Havířov. . 

 

(13)Stabilizace a postupné zlepšování složek životního prostředí především v centrální 

a východní části kraje. Vytváření podmínek pro postupné snižování zátěže obytného 

a rekreačního území hlukem a emisemi z dopravy a výrobních provozů. Vytváření územní 

podmínky pro výsadbu zeleně, přednostně v oblastech s dlouhodobě zhoršenou kvalitou 

ovzduší. 

Platným Územním plánem Havířov jsou vytvářeny podmínky pro snižování obytného území 

hlukem a emisemi z dopravy návrhem ploch pro přeložky silnic do vhodnějších poloh.  

Navrženým řešením Změnou č. 5 se umožňuje realizace dopravního napojení (dopravní 

obsluhy) zejména ploch výroby a skladování – průmyslu (VL) vymezených Územním plánem 

Šenov na hranici se správním územím města Havířova, k. ú. Šumbark přes stabilizovanou 

plochu veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) na ul. M. Pujmanové v k. ú. Šumbark. 
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Dá se tedy předpokládat, že v této lokalitě dojde k částečnému navýšení negativních vlivů 

z dopravy.  

 

(14) Ochrana přírodních, kulturních a civilizačních hodnot směřující k udržení a zachování 

nejvýraznějších jevů a znaků, které vystihují jedinečnost a nezaměnitelnost charakteru 

území.  

 

Základní požadavky na ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území města 

Havířova jsou stanoveny platným Územním plánem Havířov. Návrhem Změny č. 5 nedochází 

k dotčení přírodních, kulturních nebo civilizačních hodnot území, ani k narušení jedinečnosti 

a nezaměnitelnosti charakteru území.   

 

(15) Preventivní ochrana území před současnými i předvídatelnými bezpečnostními hrozbami 

přírodního a antropogenního charakteru s cílem minimalizovat negativní dopady možných 

mimořádných událostí a krizových situací na chráněné zájmy na území kraje, přičemž za 

chráněné zájmy jsou považovány především životy a zdraví osob, životní prostředí 

a majetek.  

Základní požadavky na preventivní ochranu území před současnými i předpokládanými 

bezpečnostními hrozbami přírodního a antropogenního charakteru na území města Havířova 

jsou stanoveny platným Územním plánem Havířov. Návrhem řešení Změnou č. 5 nedochází 

ke zhoršení podmínek ochrany území, životů a zdraví osob, životního prostředí nebo majetku.   

 

(16) Respektování zájmů obrany státu.  

Celé správní území obce je situováno v zájmovém území Ministerstva obrany ČR z hlediska 

povolování vyjmenovaných druhů staveb” a „Celé správní území obce je situováno 

v ochranném pásmu leteckých radiových zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany ČR”.  

Změnou č. 5 jsou tyto podmínky respektovány. Podrobněji viz Příloha – Limity využití 

území. 

 

(16a)Respektování zájmů ochrany obyvatelstva za účelem předcházení vzniku mimořádných 

událostí a krizových situací a zajištění připravenosti na jejich řešení. 

Viz bod (15). 

 

(16b)Ochrana a využívání zdrojů černého uhlí v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

Do správní území Havířova zasahují ložiska černého uhlí. Provoz areálu dolu byl ukončen 

a areál je využíván pro rozvoj výrobních aktivit. Podmínky pro stavby na poddolovaném 

území jsou uvedeny v limitech území, které jsou přílohou odůvodnění. 

Změnou č. 5 se tyto podmínky nemění. 
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Rozvojové oblasti a rozvojové osy dle ZÚR MSK,  

úplného znění po vydání Aktualizací č. 1 a 5 (A-ZÚR MSK) 

V A-ZÚR MSK je zařazeno statutární město Havířov do rozvojové oblasti OB2 Rozvojová 

oblast Ostrava.  

(18a) Společnými požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území ve všech vymezených 

rozvojových oblastech a osách jsou: 

- Zohledňování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území při vymezování 

rozvojových ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury. 

- Vymezování nových ploch pro bydlení, rekreací a občanskou vybavenost vždy včetně 

odpovídající veřejné infrastruktury a při uplatňování těchto kritérií: 

- preference lokalit dříve zastavěných nebo devastovaných území (brownfields) 

a prolukách stávající zástavby; 

- lokality mimo stanovená záplavová území; 

- zachování průchodnosti území. 

- Uplatňování těchto kritérií při vyhledávaní území pro vymezení nových rozvojových ploch 

pro ekonomické aktivity: 

-  vazba na významná sídla ve struktuře osídlení; 

- existující nebo plánovaná vazba na nadřazenou síť dopravní infrastruktury; 

- preference lokalit dříve zastavěných nebo devastovaných území (brownfields) 

a prolukách stávající zástavby; 

- lokality mimo stanovená záplavová území; 

- zachování průchodnosti území 

- Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení a dopravní obsluhy hlavních sídelních center 

a jejich spádového území, včetně podpory rozvoje systémů integrované hromadné dopravy ve 

vazbě na pěší dopravu a cyklodopravu. 

Výše uvedené požadavky jsou respektovány platným Územním plánem Havířov.  

Změnou č. 5 nejsou vymezeny zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy změn v krajině, 

ani se nemění způsob využití ploch vymezených platným územním plánem.  

Změnou č. 5 je řešeno pouze umožnění realizace dopravního napojení (dopravní obsluhy) 

zejména ploch výroby a skladování – průmyslu (VL) vymezených Územním plánem Šenov 

na hranici se správním územím města Havířova, k. ú. Šumbark přes stabilizovanou plochu 

veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) na ul. M. Pujmanové, v zastavěném území k. ú. 

Šumbark.  

 

Úkoly vyplývající z A- ZÚR MSK pro řešení územního plánu ze zařazení města Havířov do 

rozvojové oblasti OB2 Rozvojová oblast Ostrava.  

- Při zpřesňování ploch a koridorů nadmístního významu včetně územních rezerv 

a vymezování skladebných částí  ÚSES koordinovat vazby a souvislosti s přilehlým územím 

Polska. 

- Vymezit plochu pro veřejné logistické centrum ve vazbě na letiště L. Janáčka Ostrava-

Mošnov. 

Úkoly vyplývající z A-ZÚR MSK se netýkají správního území města Havířova. 
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Specifické oblasti dle A-ZÚR MSK 

V A-ZÚR MSK není správní území města Havířova zařazeno do žádné specifické oblasti.  

 

 

Plochy a koridory nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, 

ÚSES a územních rezerv 

 

Výřez z výkresu A.2: Výkres ploch a koridorů, včetně ÚSES A-ZÚR MSK 

 

Dle A--ZÚR MSK respektovat plochy a koridory: 

D511 - R67/kapacitní silnice I. třídy, úsek I/59 (Petřvald) – I/11 (Prostřední Suchá)- 

územní rezerva pro záměry republikového významu; 

D512 - I/11 úsek III/47210 – II/474 (Životice), dokončení přeložky čtyřpruhové směrově 

dělené silnice I. třídy – územní rezerva pro záměry republikového významu- 

rozšíření na čtyřpruh – dokončení po ro 2015; 

D521 - R67/kapacitní silnice I. třídy, úsek II/474 (Životice) – Těrlicko, nová stavba, 

čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy - územní rezerva pro záměry 

republikového významu;  

DZ14 - optimalizace celostátní tratě č. 321 Ostrava-Svinov – Havířov – Český Těšín; 

D30 - Havířov, západ – III/47210, přestavba stávající II/475 + nová stavba silnice 

I. třídy; 
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D31- III/47210 – II/474 (Životice), nová stavba, čtyřpruhová směrově dělená silnice I. 

třídy – návrh dvoupruh (územní rezerva – rozšíření na čtyřpruh viz D512) – 

záměry republikového významu; 

D32 -  Životice – Český Těšín, přeložka silnice I. třídy, dvoupruhová směrově nedělená – 

záměr nadmístního významu; 

D202 - Havířov, prodloužení Dlouhé třídy, dvoupruhové směrově nedělené silnice 

II. třídy – záměr nadmístního významu. 

 

Výše uvedené záměry jsou již řešeny platným Územním plánem Havířov. Změnou č. 5 se 

vymezené plochy a koridory pro tyto záměry nemění.  

Pro záměr D511 je vymezena plocha územní rezervy označená 1/DS-R3. 

Pro záměr označená D521 je platným územním plánem vymezena plocha územní rezervy 

označená BL-R4. 

Záměry označené DZ14, D30, D31, D32 a D202 jsou popsány dále v části veřejně prospěšné 

stavby a opatření 

 

Dle A-ZÚR MSK respektovat plochy a koridory veřejně prospěšných staveb a opatření 

 

D30 - Havířov, západ – III/47210, přestavba stávající II/475 + nová stavba, 

čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy; 

D31 - III/47210 – II/474  (Životice), nová stavba, čtyřpruhová směrově dělená silnice 

I. třídy – návrh dvoupruh (územní rezerva – rozšíření na čyřpruh - viz D512); 

D202 - Havířov, prodloužená Dlouhá, dvoupruhová směrově nedělená silnice II. třídy; 

D32 - Životice – Český Těšín, přeložka, dvoupruhová směrově nedělená silnice 

I. třídy; 

DZ14  - optimalizace celostátní tratě č. 321 Ostrava-Svinov – Havířov – Český Těšín; 

EZ6 -  koridor pro trasu přívodního nadzemního vedení VVN 110 kV z TS Albrechtice 

do transformační stanice 110/22 kV Karviná-Doly;  

ÚSES - regionální biocentra: 126 Havířovská Lučina, 170 Mezi doly, 

241 U Havířovského rondelu,  

 - regionální biokoridory: 584 propojující regionální biocentra 241 a 126, 585 

propojující regionální biocentra 126 a 204 (situováno mimo řešené území), 642 

propojující regionální biocentra 170 a 135 (situováno mimo řešené území), 617 

propojující regionální biocentra 170 a 110 (situováno mimo řešené území). 

 

Výše uvedené veřejně prospěšné stavby a opatření jsou zapracovány do platného Územního 

plánu Havířov. Plochy a koridory pro dopravní infrastrukturu, technickou infrastrukturu 

a územní systém ekologické stability byly zpřesněny nad katastrální mapou. 

Změnou č. 5 se vymezené plochy a koridory pro tyto záměry nemění.  

 

Pro stavbu označenou D30je územním plánem vymezena plocha označená DS1 v rozsahu 

umožňujícím realizaci staveb dopravní infrastruktury silniční, a to realizaci přestavby silnice 

v úseku od západní hranice k. ú. Havířov-město s k. ú. Šenov u Ostravy, přes „rondel“, po 

křížení se silnicí III/47210 a dále po hranici s k. ú. Horní Suchá.  

Zároveň je přestavba silnice II/475, křížení se silnicí III/47210 + nová stavba silnice I. třídy 

vymezena platným územím plánem jako veřejně prospěšná stavba s označením D1 (západní 

hranice k. ú. Havířov-město -  rondel); D2 (rondel – křížení se silnicí III/47210), D3 (křížení 

se silnicí III/47210 – hranice s k. ú. Horní Suchá, tj. úsek pro novou stavbu silnice I. třídy). 

D31 je územním plánem vymezena jako plocha označená DS3 a veřejně prospěšná stavba D3. 
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D202 je vymezena jako plocha označená PS-Z3 a veřejně prospěšná stavba označená D5. 

D32 je vymezena jako plocha označená DS3 a veřejně prospěšná stavba D4. 

Pro optimalizace celostátní tratě č. 321 Ostrava-Svinov – Havířov – Český Těšín je vymezen 

ve výkrese A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací koridor. Optimalizace 

železniční trati nevyžaduje vymezení nových zastavitelných ploch, stabilizované plochy 

dopravní infrastruktury drážní procházejí zastavěným územím sídel ve správním území 

Havířova a není vhodné je rozšiřovat do stabilizované zástavby. 

Koridor pro transformační stanici 110/22 kV Karviná-Doly včetně přívodního nadzemního 

vedení VVN 110 kV z TS Albrechtice prakticky na území k. ú. Prostřední Suchá nezasahuje.  

Územní systém ekologické stability je vymezen v souladu s A-ZÚR MSK, jako prvky 

regionálního významu s označením R3 až R6 a R7 až R10.  

 

 

Stanovení cílových kvalit krajin včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo 

dosažení dle A- ZÚR MSK 

V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje ,  úplném znění po vydání Aktualizací 

č . 1 a 5  je krajina členěna do oblastí specifických krajina a dále jako dílčí skladebné části 

specifických krajin, a to do specifických krajin mimo přechodové pásmo, specifické krajiny 

v přechodovém pásmu, kdy přechodové pásmo vymezuje území, ve kterém dochází k postupné 

změně kvalit sousedících specifických krajin.  

Pro každou specifickou krajinu A-ZÚR MSK stanovují charakteristické znaky a cílové kvality 

včetně podmínek pro jejich zachování nebo dosažení.  

Společnými podmínkami k dosažení cílových kvalit krajiny ve specifických krajinách jsou: 

- Dbát na zachování vizuálního vlivu přírodních a kulturních dominant v krajinných 

panoramatech i dílčích scenériích, minimalizovat narušení pohledové siluety vymezených 

hodnot v krajinných panoramatech konkurenčními stavbami. 

- Respektovat „genius loci“ území kumulovaných přírodních kulturních a civilizačních 

hodnot. 

Správní území města Havířov je A-ZÚR MSK  zařazeno z převážné části do oblasti E – oblasti 

specifických krajin Ostravské pánve, specifické krajiny E-01 Ostrava – Karviná; jihovýchodní 

okraj území je zařazen do oblasti F – oblasti specifických krajin beskydského podhůří, 

specifické krajiny F-06 Třinec -  Těšín. Malá část jihovýchodního území města je zařazeno do 

přechodového pásma 83 mezi oblastí E-01 a F-06. 
 

E-01 Ostrava – Karviná 

k. ú. Bludovice (část), Dolní Datyně, Dolní Suchá, Havířov-město, Prostřední Suchá, Šumbark 
Charakteristické znaky krajiny ve vazbě na správní  území města Havířov 

- Památkově a urbanisticky hodnotné soubory městské zástavby. 

- Hustá síť vodních toků a vodních ploch. 

- Enklávy lesních celků v prostoru mezi Ostravou, Vratimovem, Havířovem a Orlovou. 

- Hustě osídlená industriální krajiny s vysokým zastoupením antropogenních tvarů a struktur včetně enkláv 

nelesní zeleně vzniklých primární sukcesí na antropicky přeměněných plochách, pohledové dominanty 

průmyslových a těžebních areálů, výrazné liniové struktury sítí dopravní a technické infrastruktury.  

Cílová kvalita (CK) Platnost CK v rámci specifické krajiny 

Polyfunkční krajina s významnou sídelní a výrobní 

funkcí, s hustou sítí staveb dopravní a technické 

infrastruktury. Intenzivně urbanizovaná krajina 

s památkově a urbanisticky hodnotnými soubory 

Celé území specifické krajiny E-01. 
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městské zástavby a historickými průmyslovými areály 

jako stopami industriálního využití. Krajina 

s postupným nárůstem revitalizovaných, přírodě 

blízkých ploch (spásy a plochami tvořenými 

zachovalými lesními celky, břehovými porosty podél 

vodních toků a postupně doplňovaným systémem 

přírodě hodnotných prvků nelesní zeleně. 

Revitalizovaná antropicky přeměněná krajina se 

stopami těžební a související činnosti s obnovenou 

urbanistickou strukturou a souvislými plochami 

zeleně, částečně ponechanými přirozené sukcesi. 

Částečně k. ú. Dolní Suchá a prostřední Suchá. 

Krajina s enklávami rozptýlené, tzv. slezské zástavby.  K. ú. Havířov-město, Dolní Datyně, Bludovice. 

Podmínky pro zachování a dosažení cílových charakteristik  

- Koordinovat zájmy těžby černého uhlí s ochranou civilizačních, kulturně historických a přírodních hodnot 

území. 

- Nové rozvojové plochy pro bydlení vymezovat s ohledem na skutečnou potřebu vycházející ze 

sociodemografické prognózy území, s ohledem na celkovou urbanistickou koncepci sídel, ochranu volné 

krajiny, občanskou vybavenost a dostupnost dopravní a technické infrastruktury. 

- Postupně revitalizovat brownfields a plochy dotčené ukončenou těžbou, resp. úpravou černého uhlí 

a podporovat jejich polyfunkční využití v návaznosti na potřeby a charakter okolního území. 

- Citlivě využívat dochované historické soubory a technická zařízení jako cenné stopy industriálního využití 

krajiny. 

- Chránit enklávy rozptýlené zástavby před nadměrným zahušťováním novou zástavbou. 

- Zachovat celistvost lesních celků v prostoru mezi Ostravou, Vratimovem, Havíř ovem a Orlovou. 

- Postupně posilovat systém zelených ploch a pásů v krajině. 

- V rámci cílené rekultivace nebo přirozené sukcese na antropicky přeměněných plochách chránit a postupně 

doplňovat strukturu nelesní zeleně o přírodně hodnotné prvky. 

- Podporovat úlohu krajinných os tvořených sítí vodních toků s doprovodem břehových porostů a ochranu 

přirozených odtokových poměrů v údolních nivách. 

 

 

F-06 Třinec – Těšín 

k. ú. Bludovice (část) 
Charakteristické znaky krajiny 

Slezská zástavba. 

Hustá síť vodních toků s doprovodem břehových porostů . 

Cílová kvalita (CK) Platnost CK v rámci specifické krajiny 

Krajina s převahou rekreační funkce v okolí vodních 

nádrží Žermanice a Těrlicko. 

Rekreační prostor VN Těrlicko: 

K. ú. Horní Těrlicko, Dolní Těrlicko, k. ú. Bludovice, 

část Životice. 

Polyfunkční otevřená převážně zemědělská krajina, 

mozaikově rozčleněná menšími lesními celky, 

vodními toky s doprovodem břehových porostů 

s prvky rozptýlené zeleně; ve struktuře osídlení 

převaha malých sídel a rozptýlené slezské zástavby; 

výrazné uplatnění koridorů páteřních sítí dopravní 

a technické infrastruktury.  

Celé území specifické krajiny F-06 s výjimkou k. ú. 

Lyžbice, Staré Město, Dolní Líštná, Konská, Český 

Těšín, Žermanice, Pitrov, Soběšovice, Volovec, Dolní 

Domaslavice, Horní Domaslavice, Kocurovice, Lučina, 

Horní Těrlicko, Dolní Těrlicko, k. ú. Bludovice části 

Životice. 

Krajina s vizuálním významem hřbetů a vrcholů 

Moravskoslezských Beskyd jako krajinného rámce 

pohledových scenerií této specifické krajiny. 

Celé území specifické krajiny F-06 

Podmínky pro zachování a dosažení cílových charakteristik  

- Zachovat stávající strukturu venkovského osídlení s převahou malých sídel a rozptýlené zástavby. Omezit 

rostoucí plošný rozsah nové obytné zástavby u venkovských sídel a zahušťování rozptýlené zástavby. 

- Při vymezování nových zastavitelných  území respektovat pohledový obraz, dochované krajinné struktury 

a ostatní hodnoty této specifické krajiny. 

- Zachovat charakter otevřené zemědělské krajiny s mozaikou polí, luk a pastvin rozčleněných menšími 
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lesními celky, liniemi vodních toků s doprovodem břehových porostů a segmenty nelesní krajinné zeleně, 

včetně přirozených odtokových poměrů v údolních nivách Olše, Ropičanky, Stonávky a Lučiny. 

- Chránit kulturní dominanty venkovských sídel před snižováním jejich vizuálního významu v krajinné scéně 

vlivem necitlivé zástavby. 

 

Výše uvedené podmínky jsou platným Územním plánem Havířov naplňovány.  

 

Navržené řešení Změnou č. 5 nemá žádný vliv na výše uvedené stanovení cílových kvalit 

krajin včetně územních podmínek pro jejich zachování. 

Změnou č. 5 se doplňují podmínky využití přípustného ploch veřejných prostranství – zeleně 

veřejné (ZV), a to pouze pro stabilizovanou plochu ZV na ul. M. Pujmanové v k. ú. Šumbark 

o možnost vybudování komunikací funkční skupiny C a D. Důvodem je umožnění realizace 

dopravního napojení (dopravní obsluhy) zejména ploch výroby a skladování – průmyslu (VL) 

vymezených Územním plánem Šenov na hranici se správním územím města Havířova, 

k. ú. Šumbark. 
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I) VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU 

HAVÍŘOV S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA 

POŽADAVKY NA  OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH 

HODNOT V ÚZEMÍ A S POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO 

ÚZEMÍ 

 
Vyhodnocení souladu Změny č. 5 s cíli územního plánování stanovenými v §18 

stavebního zákona 

 

1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 

území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 

hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje 

potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

 

Navrženým řešením Změny č. 5 jsou v širších souvislostech vytvářeny předpoklady pro 

výstavbu a udržitelný rozvoj území dle platného Územního plánu Šenov. Změnou č. 5 

Územního plánu Havířov se doplňují podmínky využití přípustného ploch veřejných 

prostranství – zeleně veřejné (ZV), a to pouze pro stabilizovanou plochu ZV na ul. M. 

Pujmanové v k. ú. Šumbark o možnost vybudování komunikací funkční skupiny C a D. 

Důvodem je umožnění realizace dopravního napojení (dopravní obsluhy) zejména ploch 

výroby a skladování – průmyslu (VL) vymezených Územním plánem Šenov na hranici se 

správním územím města Havířova, k. ú. Šumbark. 

Řešením navrženým Změnou č. 5 nedojde k narušení vztahů podmínek pro příznivé životní 

prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území Havířova.  

Změnou č. 5 je podpořen rozvoj na území sousedícího Šenova. 

 

2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným 

a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení 

obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím 

účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

Řešení navržené Změnou č. 5 zachovává urbanistickou koncepci navrženou Územním plánem 

Havířov, nemá vliv na prostorové uspořádání území. Navržené řešení sleduje hospodářský 

potenciál rozvoje širšího území.   

 

3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé 

záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují 

ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 

Doplnění podmínek využití přípustného ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV)  

pro stabilizovanou plochu ZV na ul. M. Pujmanové v k. ú. Šumbark o možnost vybudování 

komunikací bude posouzeno při projednání podle stavebního zákona.  

 

4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační 

hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. 

Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich 

totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území 

a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy 

se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 
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Základní požadavky na ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území města 

Havířova jsou stanoveny platným Územním plánem Havířov. Návrhem Změny č. 5 nedochází 

k dotčení přírodních, kulturních nebo civilizačních hodnot území, včetně urbanistického, 

architektonického a archeologického dědictví. Návrh řešení Změny č. 5 nemá vliv na volnou 

krajinu. Změnou č. 5 nejsou vymezeny zastavitelné plochy.  

 

5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná 

opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu 

přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování 

nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále 

taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace 

a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická 

a informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi 

bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, 

pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. 

Platným Územním plánem Havířov jsou stanoveny v textové části A., oddíle F. obecné 

podmínky pro využívání území platné pro celé správní území obce a podmínky pro využívání 

jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, které bylo stanoveno dle jejich 

předpokládaného využívání v následujícím období.  

Změnou č. 5 se tyto podmínky nemění s výjimkou ploch veřejných prostranství – zeleně 

veřejné. Změnou č. 5 se doplňují podmínky využití přípustného využití ploch veřejných 

prostranství – zeleně veřejné (ZV) o odrážku s textem umožňujícím realizaci komunikací 

funkční skupiny C a D pro napojení plochy v katastrálním území k. ú. Šenov, a to pouze ve 

stabilizované ploše ZV na ul. M. Pujmanové v k. ú. Šumbark. 

 

6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, 

který neznemožní jejich dosavadní užívání. 

Podmínka se netýká řešení navrženého Změnou č. 5. 

 

 
Vyhodnocení souladu Změny č. 5 s úkoly územního plánování stanovenými v §19 

stavebního zákona 

 

(1) Úkolem územního plánování je zejména 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 

 

Územní podmínky pro zjištění a posouzení stavu území, jeho přírodních, kulturních 

a civilizačních hodnot území jsou obsaženy v Územně analytických podkladech SO ORP 

Havířov, které dle § 25 stavebního zákona slouží jako podklad k pořizování územně plánovací 

dokumentace. Ve Změně č. 4 Územního plánu Havířov byl vyhodnocen stav území dle ÚAP 

SO ORP Havířov, aktualizace 2016. Změnou č. 5 nebyl vyhodnocen stav území dle ÚAP SO 

ORP Havířov, aktualizace 2020. Toto vyhodnocení a aktualizace limitů vztahující se ke 

správnímu území města Havířova bude provedeno v rámci připravované Změny č. 6 

Územního plánu Havířova.  
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b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty 

a podmínky území  

 

Celková koncepce rozvoje správního území Havířova je stanovena platným Územním plánem 

Havířov. Změna koncepce rozvoje území Havířova, včetně urbanistické koncepce není 

předmětem řešení Změny č. 5. 

 

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich 

přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, 

geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání  

 

Potřeba úpravy podmínek využití přípustného pro stabilizovanou plochu veřejných 

prostranství – zeleně veřejné (ZV) na ul. M. Pujmanové v k. ú. Šumbark Změnou č. 5 

o odrážku s textem umožňujícím realizaci komunikací funkční skupiny C a D  vyplynula 

z potřeby realizace dopravní obsluhy území ploch vymezených Územním plánem Šenov na 

hranici s k. ú. Šumbark.   

 

 

J) ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO 

VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ  

 

Ze stanoviska KÚ MSK vydaného podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. vyplývá, že 

posuzovaná Změna č. 5 Územního plánu Havířov nemůže mít významný vliv na příznivý stav 

předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. 

 

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny č. 5 Územního plánu Havířov se nezpracovává, 

neboť ze stanoviska KÚ MSK k obsahu Změny č. 5 Územního plánu Havířov nevyplynula 

potřeba zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  
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Část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem. 

 

K) ÚDAJE O POSTUPU POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV 

 

O pořízení Změny č. 5 Územního plánu Havířov rozhodlo Zastupitelstvo města Havířova dne 

20.9.2021 pod č. usnesení 734/21ZM/2021 z vlastního podnětu a současně rozhodlo o obsahu 

Změny č. 5 Územního plánu Havířov (dále jen Změna č. 5). 

Změna č. 5 je pořizována zkráceným postupem dle ustanovení § 55a zákona č. 183/2006 Sb., 

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

Ze stanoviska Krajského úřadu MSK vydaného podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 

vyplynulo, že posuzovaná Změna č. 5 nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu 

ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. Vyhodnocení 

předpokládaných vlivů Změny č. 5 se nezpracovává, neboť ze stanoviska Krajského úřadu 

MSK k obsahu Změny č. 5 nevyplynula potřeba zpracování vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí. 

Předmětem Změny č. 5 je úprava textové části Územního plánu Havířov – úplného znění po 

Změně č. 4 týkající se doplnění podmínek využití přípustného využití ploch veřejných 

prostranství – zeleně veřejné (ZV) o odrážku ve znění: 

- komunikace funkční skupiny C a D pro napojení plochy v katastrálním území k. ú. 

Šenov pouze ve stabilizované ploše ZV na ul. M. Pujmanové v k. ú. Šumbark. 

 

Součástí Změny č. 5 není grafická část vzhledem k tomu, že Změnou č. 5 se grafická část 

územního plánu nemění.  

Na základě rozhodnutí o pořízení změny byl zpracován Urbanistickým střediskem Ostrava, 

s.r.o. návrh Změny č. 5 za účelem veřejného projednání.  

V souladu s ustanovením § 55b stavebního zákona pořizovatel veřejnou vyhláškou oznámil 

konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 5, které se uskutečnilo dne 12.1.2022 za 

účasti projektanta.  

Úplné znění návrhu změny bylo k veřejnému nahlédnutí vystaveno v období od 13.12.2021 

do 19.1.2022 v tištěné podobě u pořizovatele a v elektronické podobě na internetové adrese 

www.havirov-city.cz .  

V oznámení pořizovatel vyzval k uplatnění, stanovisek, připomínek a námitek k tomuto 

návrhu změny a poučil dotčené osoby, dotčené orgány a ostatní o podávání námitek 

a stanovisek dle § 55b odst. 2 stavebního zákona. Námitky a připomínky bylo možno uplatnit 

do 7 dnů od veřejného projednání a to do 19.1.2022. K veřejnému projednání návrhu změny 

byly podány 2 námitky, 7 stanovisek dotčených orgánů, 1 připomínka. 

Dne 24.1.2022 pořizovatel v souladu s ust. § 55b odst. 4 stavebního zákona požádal 

o stanovisko nadřízený orgán Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního 

plánování a stavebního řádu. Krajský úřad ve svém stanovisku ze dne 22.2.2022 č.j. MSK 

16144/2022 posoudil změnu územního plánu z hlediska zajištění koordinace využívání území, 

zejména s ohledem na širší územní vztahy, souladu s Aktualizací Politiky územního rozvoje 

ČR a se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění aktualizace č. 1 a 5 a 

konstatoval, že z těchto hledisek neshledal nedostatky. 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání. Na základě 

výsledku veřejného projednání nebylo nutné návrh Změny č. 5 upravit. Zpracovaný návrh 

rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek k návrhu změny územního plánu 

pořizovatel projednal dle ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona s dotčenými orgány a 

Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu.   

Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínky je součástí tohoto odůvodnění Změny č. 

5 Územního plánu Havířov kapitoly P).     

http://www.havirov-city.cz/
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L) VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV 

S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH 

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ   

 

Změna č. 5 Územního plánu Havířov je zpracována v souladu s požadavky stavebního zákona 

a prováděcích vyhlášek. V rámci změny nebyly vymezeny nové plochy s rozdílným 

způsobem využití dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 

ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

M) VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV 

S POŽADAVKY PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY 

DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, 

POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ  

 

Návrh Změny č. 5 Územního plánu Havířov byl projednán zkráceným postupem a to v rámci 

veřejného projednání v souladu s ustanovením § 55b odst. 2 stavebního zákona. 

Pořizovatel oznámil veřejné projednání návrhu změny veřejnou vyhláškou ze dne 6.12.2021 

č.j. MMH/356081/2021. Veřejné projednání se uskutečnilo dne 12.1.2022. 

Na základě uplatněných stanovisek dotčených orgánů, námitek a připomínky nevyplynul 

požadavek na úpravy návrhu změny.  

  

V rámci veřejného projednání návrhu změny byla uplatněna tato stanoviska dotčených 

orgánů: 

 

1. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1, MPO 636540/2021 ze dne 

14.12.2021 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného 

bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“), 

uplatňujeme k výše uvedené územně plánovací dokumentaci podle ust. § 55b odst. 2 zákona 

č.183/2009 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, , předpisů (dále jen „stavební zákon“), následující stanovisko: S návrhem změny č. 

5 Územního plánu Havířov souhlasíme. 

Odůvodnění: 

Předmětem návrhu Změny č. 5 je pouze úprava textové části Územního plánu, úplného znění 

po změně č. 4 týkající se podmínek pro využití plochy veřejného prostranství – zeleně veřejné 

(ZV), které bude obsahovat doplnění další odrážky v rámci využití přípustného ve znění: „- 

komunikace funkční skupiny C a D pro napojení plochy v katastrálním území k.ú. Šenov 

pouze ve stabilizované ploše TV na ul. M. Pujmanové k.ú. Šumbark“. Uvedená změna nemá 

žádný vliv na limity vyplývající ochrany a využití nerostného bohatství v řešeném území.  

Vyhodnocení: 

Bez připomínek. 

 

2. Obvodní báňský úřad, Veleslavínova 18, Ostrava – Moravská Ostrava, č.j. SBS 

52233/2021 ze dne 16.12.2021 

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

působností k vykonávání vrchního dozoru státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst.1 

písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve 

znění pozdějších předpisů (dále vzpp.) a věcně příslušný podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona 
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č. 44/1988 Sb., horní zákon, vzpp. a ustanovení § 55b zákona č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon, vzpp., k Vašemu oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 5 Územního plánu 

Havířov (dále Změna) uplatňuje stanovisko, ve kterém nemá připomínky k návrhu Změny z 

hlediska ochrany a využití nerostného bohatství vzhledem k tomu, že se v rámci Změny 

grafická část Územního plánu Havířov nemění a Změna respektuje dobývací prostory: ID: 2 

0031 s názvem Dolní Suchá, ID: 2 0032 - Petřvald I, ID: 4 0083 - Horní Suchá I a ID: 4 0084 

- Dolní Suchá I, které byly stanoveny pro dobývání výhradních ložisek vyhrazených nerostů 

černého uhlí a hořlavého zemního plynu vázaného na uhelné sloje, a jejichž hranice vyznačil 

orgán územního plánování v územně plánovací dokumentaci, tj. v koordinačním výkresu. 

Vyhodnocení: 

Bez připomínek. 

 

3. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, MZP/2021/580/1734 ze 

dne 10.1.2022 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen „ministerstvo“), 

obdrželo vaše oznámení /v souladu s § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů/ o projednávání 

výše uvedeného návrhu. Ministerstvo jako dotčený orgán podle § 55b odst. 2 stavebního 

zákona, § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických 

pracích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o geologických pracích“), sděluje po 

prostudování návrhu, že k němu nemá žádné připomínky. 

Odůvodnění: 

Ministerstvo konstatuje, že v platném znění územního plánu města Havířov jsou správně 

zakreslena a uvedena všechna území týkající se ochrany nerostného bohatství a geologické 

stavby území (chráněná ložisková území, výhradní ložiska, dobývací prostory, prognózní 

zdroje, poddolovaná a sesuvná území), která se nacházejí na území města. Oprávněnost 

požadavku na zapracování výše uvedených území do územně plánovací dokumentace (dále 

jen „ÚPD“) a povinnost úřadů územního plánování a zpracovatelů ÚPD řídit se jimi 

v příslušné ÚPD je stanovena v § 15 odst. 1 horního zákona a § 13 odst. 1 zákona 

o geologických pracích. 

Vyhodnocení: 

Bez připomínek. 

 

4. Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. Října 

117, 702 18 Ostrava, MSK 153328/2021 ze dne 10.1.2022  

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

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

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

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

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

jen „stavební zákon“), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů po 

zkoordinování těchto jednotlivých požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, které 

všechny krajský úřad hájí, přiměřeně též podle § 140 správního řádu vydává, k návrhu změny 

č. 5 územního plánu (ÚP) Havířov, toto koordinované stanovisko:  

1/ zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů  

Krajský úřad není v dané věci dotčeným orgánem státní památkové péče ve smyslu ust. § 28 

odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

Odůvodnění:  
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Na území obce se nachází národní kulturní památka "Památník obětem nacistického teroru v 

Havířově-Životicích", nicméně předmětný návrh změny územního plánu se netýká dané 

národní kulturní památky, proto krajský úřad není dotčeným orgánem státní památkové péče 

ve smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů.  

2/ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  

Krajský úřad neuplatňuje stanovisko k návrhu změny č. 5 ÚP Havířova.  

Odůvodnění:  

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

pozdějších předpisů, krajský úřad uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci 

z hlediska řešení silnic II. a III. třídy. Návrh změny č. 5 ÚP Havířova, zpracovaný 

k veřejnému projednání a projednávaný zkráceným postupem, se řešení silnic II. a III. třídy 

nedotýká, a proto krajský úřad stanovisko k předloženému návrhu změny č. 5 ÚP nevydává. 

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

ve znění pozdějších předpisů  

Krajský úřad příslušný dle § 48a odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 

a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní 

zákon“) uplatňuje k předloženému návrhu změny č. 5 návrhu ÚP Havířov souhlasné 

stanovisko.  

Odůvodnění:  

Dle § 48a odst. 2 písm. b) lesního zákona krajský úřad uplatňuje stanovisko k územním 

plánům obcí s rozšířenou působností. V rámci veřejného projednávání dle § 55b stavebního 

zákona návrhu změny č. 5 ÚP Havířov není umisťována nová plocha na pozemky určené 

k plnění funkcí lesa (PUPFL) a ani v jeho ochranném pásmu. Vzhledem k výše uvedenému 

krajský úřad příslušný dle §48a odst. 2 písm. b) lesního zákona vydává souhlasné stanovisko.  

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

pozdějších předpisů  

Krajský úřad jako dotčený orgán podle § 107 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů souhlasí 

s předloženým návrhem změny č. 5 ÚP Havířov.  

Odůvodnění:  

Návrh změny č. 5 ÚP Havířov respektuje veřejné zájmy vyplývající z vodního zákona.  

5/ zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech  

Krajský úřad není dotčeným orgánem dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále zákon 

o odpadech) a stanovisko nevydává.  

Odůvodnění:  

Dle § 146 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech vydává stanovisko k územním plánům 

a regulačním plánům podle stavebního zákona z hlediska odpadového hospodářství obecní 

úřad obce s rozšířenou působností.  

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

Z hlediska veřejných zájmů vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně přírody a krajiny“), které hájí 

krajský úřad podle § 77a odst. 4 písm. x) tohoto zákona o ochraně přírody a krajiny, krajský 

úřad souhlasí s návrhem změny č. 5 ÚP Havířov.  

Odůvodnění:  

Limity využití území, které krajský úřad hájí v souladu se zákonem o ochraně přírody 

a krajiny, nejsou návrhem změny č. 5 ÚP Havířov dotčeny.  

Krajský úřad dle předmětného ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny uplatňuje ve 

svém správním obvodu, nejde-li o národní park, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní 

rezervace, národní přírodní památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území 
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anebo o vojenské újezdy, stanovisko k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí 

s rozšířenou působností z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny, 

a dále k ostatním územním plánům a regulačním plánům z hlediska zájmů chráněných tímto 

zákonem, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody.  

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

předpisů  

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

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

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

zemědělského půdního fondu, s předloženým návrhem změny č. 5 ÚP Havířov souhlasí.  

Odůvodnění:  

Krajský úřad souhlasí s předloženým návrhem z těchto důvodů:  

Změna č. 5 ÚP Havířov nevymezuje žádné nové zastavitelné plochy, ale dochází k úpravě 

a doplnění textové části územního plánu, konkrétně se jedná o doplnění podmínek využití 

přípustného ploch veřejných prostranství-zeleně veřejné (ZV).  

Tyto změny jsou z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu akceptovatelné.  

8/ zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů  

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

„krajský úřad“) podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve 

znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), souhlasí s územně plánovací 

dokumentací.  

Odůvodnění:  

Návrh územně plánovací dokumentace není v rozporu s platným programem zlepšování 

kvality ovzduší, z něhož krajský úřad vychází podle § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší.  

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

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona 

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci 

závažných havárií)  

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

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

Odůvodnění:  

Krajský úřad je dotčeným správním úřadem dle § 49 odst. 2 zákona o prevenci závažných 

havárií při projednávání územně plánovací dokumentace, pokud je jeho předmětem objekt 

nebo zařízení zařazovaný do skupiny A nebo do skupiny B. Krajský úřad konstatuje, že v k. ú. 

Prostřední Suchá je objekt zařazený do skupiny A Mölnlycke Health Care ProcedurePak s.r.o. 

na adrese Šachetní 439/1, 735 64 Havířov – Dolní Suchá (průmyslová zóna Dukla), ovšem 

předmětem změny ÚP není objekt ani zařízení zařazované do skupiny A nebo do skupiny B. 

Změnou č. 5 ÚP Havířov se pouze doplňují podmínky využití přípustného ploch veřejných 

prostranství – zeleně veřejné (ZV) tak, aby byla umožněna realizace komunikací funkční 

skupiny C a D pro napojení plochy v katastrálním území k. ú. Šenov, a to pouze ve 

stabilizované ploše veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) na ul. M. Pujmanové v k. ú. 

Šumbark, a proto krajský úřad není dotčeným orgánem na úseku prevence závažných havárií.  

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

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

předpisů  

Krajský úřad není dotčeným orgánem ve smyslu § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o posuzování vlivů na životní prostředí).  

Odůvodnění:  
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Změna č. 5 ÚP Havířov neobsahuje vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí, krajský úřad tedy nevydává stanovisko k posouzení 

vlivů provádění územního plánu na životní prostředí a není dotčeným orgánem při jeho 

pořizování. 

Závěr  

Krajský úřad posoudil návrh změny ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona, podle 

ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, na základě nichž je krajský úřad příslušný 

k vydávání stanovisek k předmětné změně územně plánovací dokumentaci. S ohledem na vše 

uvedené vydal postupy především podle části čtvrté správního řádu coby dotčený orgán toto 

koordinované stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jako nesamostatné 

rozhodnutí ve správním řízení, které je závazným podkladem pro opatření obecné povahy 

vydávané podle stavebního zákona. 

Vyhodnocení: 

Ad 1) – 10) Bez připomínek. 

 

5. Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí č.j. MMH/9759/2022 ze dne 

10.1.2022 

K oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 5 územního plánu Havířov Vám odbor 

životního prostředí Magistrátu města Havířova jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny 

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

pozdějších předpisů, zasílá následující stanovisko: 

K předmětnému návrhu Změny č. 5 územního plánu Havířov nemáme připomínky, neboť 

nebudou narušeny zájmy chráněné citovaným zákonem č. 114/1992 Sb. 

Vyhodnocení: 

Bez připomínek. 

   

6. Ministerstvo obrany ČR, Tychonovova 1, Praha 6, čj. SpMO 25117/2021-1150-328 ze dne 

13.1.2022  

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce správy a řízení 

organizací, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona 

č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 

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

jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany 

ČR, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti 

MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, vydává ve smyslu 

§ 50 odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona souhlasné 

stanovisko k předložené územně plánovací dokumentaci.  

Odůvodnění:  

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování 

obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení 

pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného 

návrhu z pozice dotčeného orgánu.  

Dotčený orgán neshledal rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy MO na 

zajišťování obrany a bezpečnosti státu a nemá k řešené ÚPD, při dodržení ustanovení § 175 

stavebního zákona, připomínky. V posuzované ÚPD jsou respektovány a zapracovány zájmy 

Ministerstva obrany v souladu s uplatněnými požadavky MO k návrhu zadání ÚPD. 

Vyhodnocení: 

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

Ostrava, KHSMS 172242/2021/KA/HOK ze dne 12.1.2022 

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

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

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

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

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

(stavební zákon), posoudila podání Magistrátu města Havířova, Odboru územního rozvoje, ze 

dne 9.12.2021, s požadavkem o vyjádření návrhu změny č. 5 Územního plánu města Havířov.  

Po prostudování podkladů Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje jako dotčený 

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

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

neuplatňuje své požadavky na obsah návrhu změny č. 5 územního plánu Havířov.  

Odůvodnění:  

Podáním ze dne 9.12.2021 Magistrát města Havířova, Odbor územního rozvoje, jako 

příslušný úřad územního plánování, oznámil zahájení řízení o vydání Změny č. 5 územního 

plánu Havířov, a vyzval Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje jako 

dotčeného orgánu k uplatnění svých požadavků.  

Předmětem změny č. 5 Územního plánu Havířov je pouze úprava textové části Územního 

plánu Havířov, úplného znění po změně č. 4 týkající se úpravy podmínek pro využití plochy 

veřejného prostranství – zeleně veřejné, které bude obsahovat doplnění další odrážky v rámci 

využití přípustného ve znění:  

„– komunikace funkční skupiny C a D pro napojení plochy v katastrálním území k. ú. Šenov 

pouze ve stabilizované ploše ZV na ul. M. Pujmanové k. ú. Šumbark.“  

Grafická část není součástí návrhu Změny č. 5, vzhledem k tomu, že Změnou č.5 se grafická 

část územního plánu nemění.  

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje jako dotčený správní úřad po 

prostudování podkladů neuplatňuje požadavky na obsah návrhu změny č. 5 územního plánu 

Havířov. 

Vyhodnocení: 

Bez připomínek. 

 

 

Stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování 

a stavebního řádu k návrhu změny č. 5 Územního plánu Havířov dle ust. § 55b odst. 4 

stavebního zákona č.j. MSK 16144/2022 ze dne 22.2.2022 

Dopisem č. j. MMH/33703/2022 ze dne 24. 1. 2022 jste v souladu s ust. § 55b odst. 4 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“), požádali Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 

územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“) o stanovisko k návrhu Změny 

č. 5 Územního plánu Havířov (dále jen „Změna č. 5“).  

Pořizovatelem Změny č. 5 je Magistrát města Havířov, odbor územního rozvoje. 

Zpracovatelem projektové dokumentace je Urbanistické středisko Ostrava s.r.o., 

zodpovědným projektantem je Ing. arch. Vladimíra Fusková (číslo autorizace ČKA 01022). 

Orgánem příslušným k vydání Změny č. 5 je Zastupitelstvo města Havířov, které o obsahu 

Změny č. 5 rozhodlo dne 20. 9. 2021 pod č. usnesení 734/21ZM/2021. Platnou územně 

plánovací dokumentací pro město Havířov je Územní plán Havířov ve znění změny č. 1 - 4, tj. 

účinný od 22. 10. 2019 (dále jen „ÚP Havířov“).  
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Obsahem Změny č. 5 je úprava textové části ÚP Havířov týkající se doplnění podmínek 

využití přípustného využití ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné ZV. Grafická část 

ÚP Havířov se nemění.  

V souladu s ust. § 55b odst. 4 stavebního zákona byly k žádosti předloženy tyto 

podklady:  

1. návrh Změny č. 5  

2. vyhodnocení stanovisek, námitky a připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 5:  

- Ministerstvo obrany ze dne 13. 1. 2022, č. j. SpMO 25117/2021-1150-328  

- Moravskoslezský kraj, koordinované stanovisko ze dne 10. 1. 2022, č. j. MSK 153328/2021  

- Ministerstvo průmyslu a obchodu ze dne 14. 12. 2021, č. j. MPO 636540/2021  

- Ministerstvo životního prostředí ze dne 10. 1. 2022, č. j. MZP/2021/580/1734  

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého ze dne 16. 12. 

2021, č. j. SBS 52233/2021  

- Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí ze dne 10. 1. 2022, č. j. 

MMH/9759/2022  

- Krajská hygienická stanice Moravsk. kraje ze dne 12. 1. 2022, č. j. KHSMS 

172242/2021/OP/HOK  

- Magistrát města Karviné, odbor stavebního a životního prostředí, úřad územního plánování 

ze dne 12. 1. 2022, č. j. SMK/158879/2021  

- GasNet, s.r.o. ze dne 13. 12. 2021, č. j. 5002517924  

- Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 17. 1. 2022, č. j. RSD-9002/2022-2  

Krajský úřad dle § 55b odst. 4 stavebního zákona posoudil předložený návrh z hlediska:  

1. koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy;  

2. souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.  

ad 1. Z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy krajský úřad 

konstatuje, že ÚP Havířov je z hlediska širších vztahů ve vztahu k obci koordinován. 

Obsahem Změny č. 5 je úprava textové části ÚP Havířov týkající se doplnění podmínek 

využití přípustného využití ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné ZV, čímž umožňuje 

dopravní napojení ploch výroby a skladování – průmyslu sousední obce na společné hranici. 

Jde o změnu v území v zastavěném území města. Připomínky sousedních obcí k návrhu 

Změny č. 5 nebyly uplatněny.  

ad 2. Pro území města Havířov je závazná Politika územního rozvoje ČR ve znění 

Aktualizace č. 1 až 5, tj. ve znění účinném od 1. 9. 2021 (dále jen „APÚR ČR“).  

Řešené území se nachází z hlediska APÚR ČR v metropolitní rozvojové oblasti Ostrava OB2 

a specifické oblasti Karvinsko (SOB4). Úkoly plynoucí z této oblasti jsou Změnou č. 5 

respektovány. Dále jsou zde vymezeny následující záměry:  

- ŽD5 RS1 úsek Prosenice–Ostrava–hranice ČR/Polsko (–Katowice) včetně dopravně 

bezkolizního napojení RS1 na stávající trať směr Ostrava-Vítkovice–Havířov–Český 

Těšín.  

- ŽD20 Trať úsek Ostrava-Svinov–Havířov–Český Těšín.  

- SD16 Silnice I. třídy I/11, I/59, I/67, I/68 úsek Bohumín–Karviná–Havířov–Třanovice–

Mosty u Jablunkova–hranice ČR/Slovensko (–Žilina).  

Ve Změně č. 5 se jedná o úpravu textové části územního plánu, grafická část zůstává beze 

změny. Změna č. 5 se záměrů vyplývajících z APÚR ČR nedotýká.  

APÚR ČR jsou stanoveny republikové priority územního plánování, které jsou závazné jak 

pro územně plánovací dokumentace, tak pro rozhodování o změnách v území. Jedná se 

zejména o priority č. 23 a 24 – Změna č. 5 umožňuje dopravní napojení ploch výroby 

a skladování – průmyslu sousední obce na společné hranici, čímž je priorita naplněna. Změna 

č. 5 nemění stávající základní koncepci ÚP Havířov. Změna č. 5 je v souladu s republikovými 

prioritami APÚR ČR.  
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Územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou pro město Havířov Zásady územního 

rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění aktualizace č. 1 a 5, tj. ve znění účinném od 31. 7. 

2021 (dále jen „AZÚR MSK“). 

Dle AZÚR MSK je město Havířov zařazeno do rozvojové oblasti republikového významu 

OB2 Metropolitní rozvojová oblast Ostrava, specifické oblasti republikového významu SOB4 

Karviná a vyplývají pro něj následující záměry:  

AZÚR MSK jsou v řešeném území vymezeny veřejně prospěšné stavby a opatření:  

- D30 Havířov, západ - III/47210, přestavba stávající II/475 + nová stavba, čtyřpruhová 

směrově dělená silnice I. třídy  

- D31 III/47 210 - II/474 (Životice), nová stavba, čtyřpruhová směrově dělená silnice I. 

třídy - návrh dvoupruh (územní rezerva - rozšíření na čtyřpruh viz D512)  

- D32 Životice - Český Těšín, přeložka, dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy  

- D202 Havířov, prodloužená Dlouhá, dvoupruhová směrově nedělená silnice II. třídy  

- DZ14 Optimalizace celostátní tratě č. 321 Ostrava-Svinov – Havířov – Český Těšín  

- EZ6 koridor pro trasu přívodního nadzemního vedení VVN 110 kV z TS Albrechtice do 

transformační stanice 110/22 kV Karviná-Doly  

- ÚSES regionální biocentra a regionální biokoridory – 126, 241, 170, 583, 584, 585, 

617, 642  

AZÚR MSK je stanoven požadavek respektovat plochy a koridory územních rezerv:  

- D511 R67/kapacitní silnice I. třídy, úsek I/59 (Petřvald) - I/11 (Prostřední Suchá), nová 

stavba, čtyřpruhová směrově dělená sil-nice I. třídy  

- D512 I/11 úsek III/47210 II/474 (Životice), dokončení přeložky čtyřpruhové směrově 

dělené silnice I. třídy - po r. 2015  

- D521 R67/kapacitní silnice I. třídy, úsek II/474 (Životice) - Těrlicko, nová stavba, 

čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy  

Změna č. 5 není v rozporu s prioritami vyplývajícími z AZÚR MSK. Výše uvedené záměry 

jsou do ÚP Havířov zapracovány a Změna č. 5 je respektuje a nezasahuje do jejich vymezení.  

Město Havířov dále spadá do oblasti specifických krajin Ostrava – Karviná (E-01), Třinec – 

Těšín (F-06) a přechodového pásma č. 83. Lokalita dotčená Změnou č. 5 spadá do specifické 

krajiny E-01. Vzhledem k charakteru Změny č. 5 je zachován pohledový obraz, dochované 

krajinné struktury a ostatní hodnoty specifické krajiny E-01.  

AZÚR MSK jsou upřesněny územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje pro vymezené 

přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. Na území města Havířov jsou mezi hodnoty 

území zařazeny:  

- Hustě osídlená industriální krajina Ostravska s urbanisticky hodnotnými soubory 

městské zástavby, enklávami nelesní zeleně s dominantami těžebních věží 

a průmyslových areálů Dolu Michal, Dolu Hlubina a vysokých pecí a koksovny 

Vítkovických železáren, s výraznou liniovou strukturou sítí dopravní a technické 

infrastruktury  

- Funkční polycentrická sídelní struktura Ostravské aglomerace  

- Průmyslová oblast s rozvinutými technologickými systémy zaměřenými na těžbu 

a zpracování černého uhlí, hutnictví, strojírenství a chemický průmysl  

Hustá a hierarchizovaná dopravní infrastruktura ve východní části území kraje - silniční 

a železniční síť včetně mezinárodního Letiště Ostrava (Letiště Leoše Janáčka).  

ÚP Havířov jsou respektovány kritéria a podmínky pro rozhodování v územích vymezených 

hodnot. Změna č. 5 danou koncepci nemění.  

Závěr  

Krajský úřad jako nadřízený orgán posoudil dle ust. § 55b odst. 4 stavebního zákona návrh 

Změny č. 5 z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší 



41 

 

územní vztahy a souladu s APÚR ČR a AZÚR MSK a konstatuje, že u těchto neshledal 

nedostatky. 

Vyhodnocení: 

Vzato na vědomí, bez připomínek. 

 

N) STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5      

 

Ze stanoviska Krajského úřadu MSK vydaného podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. vyplývá, 

že posuzovaná Změna č. 5 Územního plánu Havířov nemůže mít významný vliv na příznivý 

stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. 

 

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny č. 5 Územního plánu Havířov se nezpracovává, 

neboť ze stanoviska Krajského úřadu MSK k obsahu Změny č. 5 Územního plánu Havířov 

nevyplynula potřeba zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  

 

O) SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ZOHLEDNĚNO, 

S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY 

NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

 

Viz kapitola N). 

 

P) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK   

UPLATNĚNÝCH K NÁVRHU ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

V rámci veřejného projednávání návrhu Změny č. 5 Územního plánu Havířov byly 

uplatněny tyto námitky: 

 

1. GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Ústí nad Labem č.j. 5002517924 ze dne 13.12.2021 

K tomuto sdělujeme následující stanovisko: V řešeném území se nachází následující 

plynárenská zařízení ve správě společnosti GassNet, s.r.o: 

- Vysokotlaké plynovody  

- Zařízení pro regulaci tlaku zemního plynu  

- Středotlaké/nízkotlaké plynovody a přípojky 

- PKO-SKAO (viz příloha č.3)  

Tato plynárenské zařízení, včetně jejich příslušenství jsou součástí distribuční soustavy 

zemního plynu. 

V územním plánu požadujeme: 

1. respektovat stávající plynárenská zařízení včetně jejich ochranných pásem v souladu se 

zákonem č. 458/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů energetického zákona. 

2.  zakreslit plynárenská zařízení v aktuálním stavu v detailech části ÚP. Aktuální podklady a 

podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve správě GasNet, s.r.o., 

jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese. 

 http://www.gasnet.cz/cs/distribudce-plynu-online/, nebo http://www.gassnet.cz/cs/zadost-o-

vektorova-data/. 

3. pro obnovu a údržbu plynárenského zařízení respektovat stavební a pracovní manipulační 

pruh v potřebné šíři dle TPG 70204, ČSN EN 1610 a ostatních souvisejících legislativních a 

normových předpisů a to především tak, aby byl naplněn § 11zákona č. 458/2000 Sb., -tj. aby 

nám bylo průchodnosti územím umožněno zajistit splnění požadavků bezpečnosti a 

http://www.gasnet.cz/cs/distribudce-plynu-online/
http://www.gassnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/
http://www.gassnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/
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spolehlivosti stanovení právními předpisy, technickými normami a technickými pravidly 

v plynárenství, která jsou registrována u Hospodářské komory ČR. 

4. před zahájením přípravných prací na jednotlivých prací na jednotlivých případech 

(stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet, s.r.o. vyjádření o sítích a stanovisko ke 

konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými zařízeními, Projektová 

dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto kolizních míst bude odsouhlasena 

GasNet, s.r.o. 

Při respektování uvedených podmínek s návrhem změny územního plánu souhlasíme.     

Návrh rozhodnutí o námitce. 

Námitce se v bodě 1. vyhovuje a v bodech 2. až. 4. nevyhovuje. 

Odůvodnění: 

Pořizovatel vyhodnotil podání společnosti GasNet, s.r.o. uplatněné v rámci veřejného 

projednání Změny č. 5 Územního plánu Havířov jako námitku oprávněného investora dle ust. 

52 odst. 2 stavebního zákona.  

V rámci oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 5 společnost GasNet, s.r.o. 

uplatnila stanovisko ve kterém v bodě 1. pouze konstatuje, která plynárenská zařízení se v 

předmětném území nacházejí a současně požaduje, aby byla tato zařízení územním plánem 

respektována. 

Pořizovatel námitce v bodě 1. vyhověl, neboť uvedená řízení nebudou předmětnou změnou 

územního plánu dotčena, vzhledem k tomu, že dochází pouze k úpravě textové části územního 

plánu.  

V bodech 2. až 4. pořizovatel požadavkům námitky nevyhověl, neboť předmětem Změny č. 5 

není řešena grafická část technické infrastruktury územního plánu a dále je nutno, aby 

příslušný správce technické infrastruktury v tomto případě společnost GasNet, s.r.o., 

podmínky pro realizaci jednotlivých staveb uplatňovala až v rámci projektové dokumentace 

v procesu územního řízení dané stavby, nikoliv v rámci územně plánovací dokumentace.    

 

2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, oddělení koncepce a ÚP Morava, Šumavská 33, Brno, RSD-

559364/2021-3 ze dne 11.1.2022 

Na základě oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 5 územního plánu Havířov 

sděluje Ředitelství silnic a dálnic ČR, majetkový správce dálnic a silnic I. třídy (oprávněný 

investor), následující: Předmětem návrhu Změny č. 5 je pouze úprava textové části Územního 

plánu Havířov, úplného znění po změně č. 4, týkající se úpravy podmínek pro využití plochy 

veřejného prostranství – zeleně veřejné (ZV), které bude obsahovat doplnění další odrážky 

v rámci využití přípustného ve znění: „– komunikace funkční skupiny C a D pro napojení 

plochy v katastrálním území k.ú. Šenov pouze ve stabilizované ploše ZV na ul. M. Pujmanové 

k.ú. Šumbark.“ Tato úprava se nedotýká našich zájmů, tj. silnice I/11 a koridorů pro záměry 

silnic I. třídy.  

Upozorňujeme, že nadále platí naše požadavky, které jsme podali v našem vyjádření č. j. 

RSD-559364/2021-1 ze dne 11.11.2021 k návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Havířov. Tyto 

požadavky, týkající se prověření koridoru pro přeložku I/11, úpravy popisu veřejně prospěšné 

stavby a úpravy přípustného využití, by měly být zapracovány v rámci následné Změny č. 6 

ÚP Havířov. Vzhledem k výše uvedenému nemáme k návrhu Změny č. 5 územního plánu 

Havířov námitky. 

Návrh rozhodnutí o námitce. 

Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění: 

Pořizovateli v rámci oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 5 Územního plánu 

Havířov bylo doručeno podání společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, ve kterém uvádí, že 

jako oprávněný investor sděluje k projednávané změně pouze to, že úprava návrhu změny se 
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nedotýká jejich zájmů, tj. silnice I/11 a koridorů pro záměry silnic I. třídy a nemá 

k projednávané změně žádné námitky.     

Upozornění oprávněného investora uvedené v připomínce bylo vzato na vědomí. 

 

 

Vyhodnocení připomínky podané k veřejnému projednání návrhu změny dle § 55b 

stavebního zákona: 

 

2. Magistrát města Karviné, odbor stavebního a životního prostředí, úřad územního plánování, 

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Frýštát, SMK/158879/2021 ze dne 12.1.2022 

Rada města Karviné na své 72. schůzi, konané dne 12.01.2022, projednala materiál týkající se 

návrhu změny č. 5 Územního plánu Havířov a schválila ve smyslu ustanovení § 6 odst. 6 

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

znění pozdějších předpisů, neuplatnit jako sousední obec žádné připomínky k návrhu změny 

č. 5 Územního plánu Havířov. 

Vyhodnocení: 

Bez připomínek 
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PŘÍLOHA 

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

 

Zákres graficky zobrazitelných limitů viz Koordinační výkres platného Územního plánu 

Havířov. 

Změnou č. 5 nebyly limity využití území aktualizovány. 

1) záměry vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace ZÚR MSK:  

Dle ZÚR MSK respektovat plochy a koridory územních rezerv: 

D511 - R67/kapacitní silnice I. třídy, úsek I/59 (Petřvald) – I/11 (Prostřední Suchá) 

D512 - I/11 úsek III/47210 – II/474 (Životice), dokončení přeložky čtyřpruhové směrově 

dělené silnice I. třídy – po r. 2015 

D521 - R67/kapacitní silnice I. třídy, úsek II/474 (Životice) – Těrlicko, nová stavba, 

čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy  

 

Dle ZÚR MSK respektovat plochy a koridory veřejně prospěšných staveb a opatření: 

D30 - Havířov, západ – III/47210, přestavba stávající II/475 + nová stavba, 

čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy 

D31 - III/47 210 – II/474  (Životice), nová stavba, čtyřpruhová směrově dělená 

silnice I. třídy – návrh dvoupruh (územní rezerva – rozšíření na čyřpruh viz D512) 

D202 - Havířov, prodloužená Dlouhá, dvoupruhová směrově nedělená silnice II. Třídy 

D32 -  Životice – Český Těšín, přeložka, dvoupruhová směrově nedělená silnice I. 

třídy  

E45 - Nošovice – Albrechtice – VVN – zvýšení přenosové kapacity vedení 400 kV 

VVN 460 

P22 - Havířov (Suchá) – Albrechtice – obnova VTL plynovodu DN 500 s přeložkami 

mimo zastavěné území (již realizováno – zakresleno jako stav) 

EZ6 -  koridor pro trasu přívodního nadzemního vedení VVN 110 kV z TS 

Albrechtice do transformační stanice 110/22 kV Karviná-Doly  

ÚSES - regionální biocentra: 126 Havířovská Lučina, 170 Mezi doly, 

241 U Havířovského rondelu,  

 - regionální biokoridory: 584 propojující regionální biocentra 241 a 126, 585 

propojující regionální biocentra 126 a 204 (situováno mimo řešené území), 642 

propojující regionální biocentra 170 a 135 (situováno mimo řešené území), 617 

propojující regionální biocentra 170 a 110 (situováno mimo řešené území) 

 

2) limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí 

- ochranné pásmo silnice I. třídy - k ochraně silnice I/11 je mimo souvisle zastavěné 

území nutno respektovat silniční ochranné pásmo podle zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, které je vymezeno prostorem 

ohraničeným svislými plochami vedenými do výšky 50 m ve vzdálenosti 50 m od osy 

vozovky. 

- ochranné pásmo silnic II. a III. třídy - mimo souvisle zastavěné území nutno 

respektovat silniční ochranné pásmo podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, které je vymezeno prostorem ohraničeným 

svislými plochami vedenými do výšky 50 m ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky. 

- ochranné pásmo dráhy - ochraně celostátní železniční trati je nutno respektovat 

ochranné pásmo dráhy podle zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 
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předpisů, které tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou 

plochou vedenou ve vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 

30 m od hranic obvodu dráhy, 30 m od osy krajní koleje u vlečky. 

 - rozhledová pole křižovatek silnic a místních komunikací I. a II. třídy dle zákona 

č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

- ochranná pásma vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm, vč. 1,5 m, 

u řadů nad průměr 500 mm 2,5 m od líce potrubí dle zákona č. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 

o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 

Ochranné pásmo přivaděče pitné vody Ostravského oblastního vodovodu Bludovice - 

Karviná má rozhodnutím OVLHZ - 1714/235/87-00 ze dne 26. 8. 1987 stanoveno ochranné 

pásmo 6 m na každou stranu od osy potrubí.  

- ochranné pásmo kolem šachtic přivaděče pitné vody se stanoví 6 m na obě strany od 

okrajů šachtic 

- kolem vodojemů se toto pásmo určuje v hranicích oplocení objektu  

- ochranná pásma nadzemních elektrických vedení (vzdálenost od krajního vodiče) 

dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Údaje v závorce platí pro vedení postavená před rokem 1995. 

   u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně        20 m  (25 m) 

   u napětí nad  35 kV  do 110 kV včetně        12 m  (15m) 

   u elektrických stanic venkovních nebo v budovách    20 m od oplocení nebo 

   s napětím větším než 52 kV             vnějšího líce zdiva 

   napětí nad 1 kV do 35 kV včetně: 

      vodiče bez izolace              7 m (10 m) 

      vodiče s izolací základní            2 m 

      závěsná kabelová vedení            1 m 

      podzemní kabelová vedení           1 m 

      u stožárových TR s převodem napětí z 1 - 52 kV    7 m od zařízení 

      u zděných TR s převodem napětí z 1 - 52 kV    2 m od zařízení 

      u vestavěných TR s převodem napětí z 1 – 52 kV   1 m od obestavění 

- bezpečnostní a ochranná pásma plynovodů (vzdálenost od okraje potrubí) dle 

zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů  

Bezpečnostním a ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor 

 vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu:    

  - pro plynovody vybudované do r. 2009 

                   BP      OP 

 vysokotlaké plynovody (VTL) do DN 250    20 m      4 m 

            nad DN 250    40 m      4 m 

- pro plynovody vybudované po r. 2009 

  vysokotlaké plynovody (VTL) do tlaku 40 barů  

      do DN 100 včetně      10 m      4 m 

      nad DN 100 do DN 300 včetně  20 m      4 m 

- pro středotlaké a nízkotlaké plynovody            1 m 

- bezpečnostní pásmo vysokotlaké regulační stanice plynu 

      s tlakem do 40 barů včetně:   10 m od hranice oplocení 

bezpečnostní pásmo plynové sondy       80 m 
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- ochranné pásmo u podzemních komunikačních vedení 1,5 m od krajního vedení dle 

zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů.  

- ochrana ložisek nerostných surovin - Ministerstvo životního prostředí ČR stanovuje 

území se zvláštními podmínkami geologické stavby podle zákona ČNR č. 62/1988 Sb.,     

o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu ve znění zákona ČNR č. 543/1991 

Dobývací prostory v řešeném území – těžené 

20042 Karviná-Doly II, uhlí černé; 

40083 Horní Suchá I, hořlavý zem. plyn váz. na uhlí; 

40063 Petřvald III, hořlavý zem. plyn váz. na uhlí; 

 

Dobývací prostory v řešeném území - netěžené 

20031 Dolní Suchá, hořlavý zem. plyn váz. na uhlí; 

40084 Dolní Suchá I, hořlavý zemní plyn vázaný na uhlí; 

20032 Petřvald I, černé uhlí; 

 

Zvláštní dobývací prostor 

Karviná – Doly III hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje; 

 

Chráněná ložisková území  

07100100 Rychvald, zemní plyn; 

07040000 Karviná-Doly, zemní plyn; 

14400000 Čs. část Hornoslezské pánve, uhlí černé, zemní plyn;  

05220000 Šenov u Ostravy - (Rozhodnutí MŽP ČR Územního odboru pro ostravskou 

oblast, vydané dne 3. 11. 1998, pod č.j. 880/2/677/22/A-10/98 o vymezení chráněného 

ložiskového území cihlářských hlín Šenov u Ostravy). 

 

Výhradní ložiska nerostných surovin – plocha 

307030000  Důl Odra, stř. František, dřívější hlubinná, uhlí černé; 

307102103  Důl Odra, stř. J. Fučík, dřívější hlubinná, uhlí černé; 

307102603  Důl Odra, stř. J. Fučík, dřívější hlubinná, uhlí černé; 

307082500  Dolní Suchá, Dukla - útlum, dřívější hlubinná, uhlí černé; 

307080000  Dolní Suchá, Dukla - útlum, dřívější hlubinná, uhlí černé; 

307032500  Důl Odra, stř. František, dřívější hlubinná, uhlí černé; 

307042600  Důl Darkov, z. 1, dřívější hlubinná, uhlí černé; 

307042800  Důl Darkov, z. 2 lok. Gabriela, dřívější hlubinná, uhlí černé; 

307040100  Důl Barbora (Darkov, z. 1), dosud netěženo, zemní plyn; 

307040300  Důl Darkov, z. 2 lok. Gabriela, dosud netěženo, zemní plyn; 

307042100  Důl Darkov, lokalita Barbora, dřívější hlubinná, uhlí černé; 

307042300  Důl Darkov, z. 2 lok. Gabriela, současná hlubinná, uhlí černé; 

305220000  Havířov-západ, dosud nežěženo, cihlářská surovina; 

3266500   Rychvald, současná z vrtu, zemní plyn. 

Prognózní zdroje (vyhrazené nerosty) - plocha 

901210000  Bludovice - Chotěbuz, dosud netěženo, uhlí černé; 

Změnou č. 1 se vypouští   

"Nové podmínky ochrany ložisek černého uhlí v chráněném ložiskovém území České části 

Hornoslezské pánve v okrese Karviná, Frýdek - Místek, Nový Jičín, Vsetín, Opava a jižní 

části okresu Ostrava -město" rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR, odboru 

výkonu státní správy IX č. j. 880/2/667/22/A-10/1997/98 ze dne  

27. 3. 1998 a jeho příloh. 
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Výše uvedené rozhodnutí z roku 1998 pozbývá účinnost ve vymezené části okresu 

Karviná: 

- východně od souřadnice JTSK y = 462 500 a mimo území obce Stonava; 

- západně od souřadnice y = 4620500 zůstávají v platnosti podmínky ochrany ložisek 

černého uhlí v CHLÚ stanovené rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č.j. 

580/263c/ENV/09 ze dne 3.7.2009. 

 

Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR, odboru výkonu státní správy IX č. j. 

580/263c/ENV/09 ze dne 3. 7. 2009 a jeho příloh, tj. zařazení správního území města do 

ploch A, B1, C1, C1.1, C1
0 a C2. v takto označených plochách je nutno stavbu zajistit 

s ohledem na tyto deformační parametry podle ČSN 730039 (Navrhování objektů na 

poddolovaném území). Veškeré stavby a zařízení, nesouvisející s dobýváním, jsou v těchto 

plochách umísťovány a povolovány na základě závazného stanoviska.   
V ploše C2, tedy mimo vlivy důlní činnosti jsou k. ú. Havířov–město, Bludovice, Dolní 

Datyně. 

Respektovat „Podmínky ochrany černého uhlí v chráněném ložiskovém území české části 

Hornoslezské pánve ve vymezených částech okresů Karviná, Frýdek – Místek, Nový Jičín, 

Opava a Ostrava – město“. 

 

Zrušené podmínky (rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR, odboru výkonu státní 

správy IX č. j. 880/2/667/22/A-10/1997/98 ze dne 27. 3. 1998) se nahrazují   

Podmínkami  ochrany ložisek černého uhlí v chráněném ložiskovém území české části 

Hornoslezské pánve ve vymezené části okresu Karviná, které vychází z potřeby reagovat 

na ukončení těžby především v dobývacích prostorech Horní Suchá a Dolní Suchá 

v jihozápadní části karvinské dílčí pánve (březen 2013). Tento dokument je přílohou č. 1 

Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IX, ve věci 

změny chráněného ložiskového území české části Hornoslezské pánve ze dne 4. 7. 2013, 

č.j. 984/580/13,4718/ENV, sp. zn. 000370/A-10.  

Přílohou č. 2 výrokové části tohoto rozhodnutí je mapa v měřítku 1 : 25 000, jež zahrnuje 

oblast změn podmínek ochrany ve vymezené části okresu Karviná. 

Tato příloha č. 2 byla dále nahrazena Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí, 

odboru výkonu státní správy IX, ve věci změny chráněného ložiskového území české části 

Hornoslezské pánve ze dne 2.6.2015, č.j. 870/580/15,37302/ENV, sp. zn. 0003/370/A-10. 

Tímto rozhodnutím se mění podmínky ochrany ložisek  černého uhlí na vymezeném území 

statutárního města Karviná, statutárního města Havířov a obce Horní Suchá a to v souladu 

s přílohou, která tvoří nedílnou součást výrokové části tohoto rozhodnutí. Přílohou je 

mapový soubor – mapa v měřítku 1 : 25 000, jež zahrnuje oblast podmínek ochrany ve 

vymezené části okresu Karviná, po změně podmínek na vymezeném území statutárního 

města Karviná, statutárního města Havířov a obce Horní Suchá.  

Okrajová část severní části k. ú. Dolní Suchá je situována v území Bk a Ck, tj. v území ve 

vlivu důlní činnosti, okrajová severní část k. ú. Prostřední Suchá je situována v území Ck, 

tj. v území ve vlivu důlní činnosti, východní část k. ú. Šumbark, převážná část k. ú. Dolní 

Suchá a Prostřední Suchá jsou situovány v území ovlivněném ukončenou důlní činností 

Co
k.. Zbývající část správního území města Havířova je situováno v území N, tj. území 

mimo vlivy důlní činnosti.  
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Plocha Bk je území nad uhlonosným karbonem, které bylo dlouhodobě ovlivněno důlní 

činností nebo i nadále bude ve vlivu stávajícího dobývání karvinských nebo ostravských 

slojí. Podle ČSN 730039 Navrhování objektů na poddolovaném území se jedná o III. 

skupinu stavenišť. 

 

Plocha Ck je území nad uhlonosným karbonem ovlivněné důlní činností, při které jde o 

projevy důlních na okraji poklesové kotliny nebo v plochách ovlivněných dobýváním 

ostravských slojí v hloubkách větších než 500 m pod povrchem. Podle ČSN 730039 

Navrhování objektů na poddolovaném území se jedná o IV. skupinu stavenišť. 

 

Plocha Co
k je území, které bylo ovlivněno dlouhodobě ovlivněno důlní činností slojí a kde 

není možno z důvodu narušení horninového masivu vyloučit nepřímé důlní vlivy. Podle 

ČSN 730039 Navrhování objektů na poddolovaném území se jedná o IV. skupinu 

stavenišť. 

 

Plocha N je území mimo vlivy důlní činnosti, kde se nadále nepočítá s exploatací ložisek 

černého uhlí klasickými metodami. V případě, že by tyto části ložisek byly exploatovány, 

nepředpokládá se v souvislosti s tím vznik důlních škod deformacemi terénu. 
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Povolování staveb 

Krajský úřad si jako podklad pro vydání generálního závazného stanoviska vyžádá 

vyjádření OBÚ obsahující návrh technických podmínek pro umístění, popřípadě provedení 

staveb nebo zařízení, na které bude generální stanovisko dopad. Stanovisko bude mít 

omezenou časovou platnost nepřesahující 5 let. 

 

Poddolovaná území, stará důlní díla 

Poddolovaná území plošná 

poř.č. 4575, identifik.č. 1544008, k. ú. Dolní Suchá 

poř.č. 4580, identifik.č.1544011, k. ú. Horní Suchá 

poř.č. 4594, identifik.č.1544010, k. ú. Karviná - Doly 

 

Sesuvná území a území geologických rizik 

Sesuvná území plošná 

3605 Dolní Datyně, sesuv aktivní; 

3606 Dolní Datyně, sesuv aktivní; 

3610 Dolní Datyně, sesuv potenciální; 

sesuv aktivní bez identifikač. č. , r. 2010, převzato z ÚAP  

 

Sesuvná území bodová 

6089 Havířov, sesuv potenciální; 

6976 Bludovice, sesuv potenciální; 

sesuv aktivní bez identifikač. č. , r. 2010, převzato z ÚAP  

 

Staré zátěže a kontaminované plochy v řešeném území 

Havířov, skládka, k. ú.  Dolní Suchá; 

Havířov, Benzina a.s., DSPHM, k. ú. Prostřední Suchá; 

Havířov, SMP a.s., k. ú. Prostřední Suchá; 

Havířov, DTS 8806, Bludovice – Životice – vodárna (doplněno Změnou č. 1) 

 

Vymezené zóna havarijního plánování zasahující do k. ú. Prostřední Suchá z k. ú. Horní 

Suchá. 

 

Ochranné pásmo seismické stanice Těrlicko v k. ú. Bludovice 

 

 - ochranné pásmo hřbitova - zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně 

 některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

Ochranné pásmo hřbitova nebylo stanoveno územním rozhodnutím.  

 

- ochrana přírody a krajiny - zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MŽP ČR, kterou se provádí některá ustanovení 

zák.  ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

 

Přírodní památky 

Ochranné pásmo: Před rušivými vlivy z okolí zabezpečuje přírodní památku ochranné 

pásmo podle § 37 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, což je území do 

vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území. 
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k. ú. Havířov-město 

Název PP Meandry Lučiny, kód ÚSOP: 1364 

vyhlášeno: Vyhláška ze dne 25.11.1991, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor 

"Meandry Lučiny" 

 

Památné stromy 

Základní OP - ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene 

měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. v tomto pásmu není dovolena žádná pro památné 

stromy škodlivá činnost (§46 ods.2 a 3 zákona č.114/92 Sb.). Veškeré zásahy a opatření 

v ochranném pásmu památného stromu lze provádět jen se souhlasem orgánu ochrany 

přírody. 

 

k. ú. Bludovice 

- 2ks jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), p.č. 85 

- 2ks lípa srdčitá (Tilia cordata), 1 ks lípa evropská (Tilia x europaea), p.č. 86 

- 2ks jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), p.č. 92/3 

- 2ks jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), p.č. 109/3 

- 1ks dub letní (Quercus robur), p.č. 92/1 

- 2ks jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), p.č.98/2; 

- 1ks lípa velkolistá (Tiliaplatyphyllos), p.č. 97/1 

- 1ks jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), p.č. 107/1 

- 1ks jírovec maďal (Aesculus hipocastanum), p.č. 107/1 

 

k. ú. Havířov-město 

 - dub letní na území PP Meandry Lučiny, p.č. 4346/6 

 

k. ú. Prostřední Suchá 

 - dub letní  na ul. U Skleníků 7, dle vyhlášky p.č. 1619, dnes pravděpodobně p.č. 2560/2 

 

Evropsky významné lokality 

Správní území statutárního města Havířov 

Název: Mokřad u Rondelu, kód lokality: CZ0813455 

Vyhlášeno: Nařízením vlády č.132/2005 Sb., ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví 

národní seznam evropsky významných lokalit  

 

Výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů   – užovka podplamatá (doplněno Změnou 

č. 1) 

 

Významné krajinné prvky „ze zákona“. 

 

 Územní systém ekologické stability s regionálními a lokálními prvky.  

Obecná ochrana přírody – významné krajinné prvky. 

- ochrana lesních pozemků - zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon v platném znění 

- vzdálenost 50 m od hranice pozemku lesa 

dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů zájmů chráněných tímto zákonem, rozhodne 

stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní 

správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. 
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- ochrana památek - zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

 předpisů 

Ve správním území města Havířov, k. ú. Bludovice - místní části Životice, je evidována 

NKP 

11799/8-794    památník obětem nacistického teroru, ul. Padlých hrdinů, parc. č. 2537,  

                           (významná památka protifašistického odboje, dílo sochaře F. Swiedry  

      z roku 1949, doplněné novou konstrukcí autorů ing. arch. Firly a akad. 

      mal. Karpaly  a upravené podle návrhu ing. Jendulky) 

Nařízením vlády č. 55/1989 Sb., ze dne 19. 4. 1989, o prohlášení některých kulturních 

památek za národní kulturní památky, prohlášeno za národní kulturní památku: “Památník 

obětem nacistického teroru v Životicích“. 

 

Správní území města Havířov, k. ú. Havířov-město 

Respektovat ochranné pásmo obytného souboru "Sorela" a podmínky stanovené k jeho 

ochraně. 

„Rozhodnutí pro určení ochranného pásma obytného souboru z období padesátých let 

včetně kostela, zámku a náhrobku hraběte Friedricha von Arco v Havířově“, vydaného 

Okresním úřadem v Karviné, referátem kultury dne 3. 9. 1992 pod značkou: kult. 829/92. 

 

Ve správním území města Havířova jsou evidovány nemovité kulturní památky: 

k. ú. Bludovice 

38349/8-790  areál evangelického kostela, parc. č. 1282 st., 1285 - park; 

    790/1  evangelický kostel; 

24665/8-2218  farní kostel sv. Markéty, ul. U kostela, parc. č. 1138 st.; 

101703    kamenný kříž na hřbitově - krucifix (uprostřed hřbitova u kostela  

      sv. Markéty), parc. č. 1131; 

26901/8-2219  venkovská usedlost tzv. Kotulova dřevěnice;  

    2219/1 chalupa čp. 1332, Hálkova 4, parc. č. 3007 st.;  

    2219/2 stodola v areálu Kotulovy dřevěnice, parc. č. 3007; 

  

k. ú. Bludovice – místní část Životice 

35118/8-795   pohřební kaple, hřbitov, parc. č. 2220/1 o. p.  

16757/8-785  krucifix s reliéfem, ul. Padlých hrdinů, parc. č. 2294/1; 

12719/8-3831   socha sv. Jana Nepomuckého (originál uložen na základě Smlouvy  

      o umístění kulturní památky č. 1308/OŠK/10 do kostela sv. Anny –  

      interiér kostela, par. č. 1138, k. ú. Havířov - město)“ 

11474/8-3946  zámek - zámeček s portálem, čp. 110, Michnikova 2, parc. č. 2499, st.;  

                        

k. ú. Dolní Datyně -   nejsou evidovány nemovité kulturní památky 

 

k. ú. Dolní Suchá -   nejsou evidovány nemovité kulturní památky 

Nemovitá kulturní památka v k. ú. Dolní Suchá 

12921/8-4010  areál jámy Kaiser Franz Joseph SCHACHT, z toho jen koupelny, 

parcelní č. 1/25 (r. 1910),  dílny (dříve strojovna - r. 1910) parc. č. 1/28,  dílny č. 2  

(r. 1909) parc. č. 1/37 st. 

se ruší na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 6. 6. 2014, č.j.:MK 2328/2013 

Opp, sp. zn. MK-S 154836/2012 Opp. 
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k. ú. Prostřední Suchá (Národní památkový ústav mylně uvádí k. ú. Dolní Suchá) 

17975/8-2171  hromadný hrob sovětských válečných zajatců s památníkem na hřbitově, 

      parcel. č. 302 o. p. (památka protifašistického odboje); 

 

k. ú. Havířov-město 

28691/8-792  filiální kostel sv. Anny, Stromovka, parc. č. parc. č. 3917, dle ÚP je  

      vymezeno ochranné pásmo; 

20469/8-3174  hřbitov - bývalý, z toho jen náhrobek hraběte Friedricha von Arco,   

      parc. č. 3918, před filiálním kostelem sv. Anny; 

24903/8-791  zámek č.p. 228 se zbytkem parku, Nábřeží, parc. č. 3979, 3986, 3978,  

      3980, 3981, 3984, 3985, 3982, 3993, dle ÚP je vymezeno ochranné  

      pásmo; 

    791/1  zámek č.p. 243, parc č. 3985 st.; 

    791/2  zámecký park, parc. č. 3979, 3986, 3978, 3980, 3981, 3984, 3982, 3993; 

100 335    bývalé kino Radost, Alšova ul., parc. č. 256 

 

Respektovat ochranné pásmo obytného souboru "Sorela" a podmínky stanovené k jeho 

ochraně. 

„Rozhodnutí pro určení ochranného pásma obytného souboru z období padesátých let 

včetně kostela, zámku a náhrobku hraběte Friedricha von Arco v Havířově“, vydaného 

Okresním úřadem v Karviné, referátem kultury dne 3.  9. 1992 pod značkou: kult. 829/92. 

 

k. ú. Šumbark -   nejsou evidovány nemovité kulturní památky. 

 

Architektonicky cenné stavby 

Ve správním území města Havířov lze za architektonicky cenné stavby považovat: 

- Dřevěnka na nábřeží (ul . Selská) – u tenis. kurtů - parc. č. 4293, k. ú. Havířov-město; 

- Budova Lučiny - parc. č. 1360, 1359, 1358, 1357, k. ú. Havířov - město; 

- ZŠ ul. Frýdecká – parc. č.1351/1, k. ú. Bludovice; 

- ZŠ ul. Gorkého – parc. č. 1421, 1422, k. ú. Havířov - město; 

- Kostel Starý svět – parc. č. 289, k. ú. Prostřední Suchá; 

- věže u Sorely – Hlavní třída – parc. č. 6, 316, 246, 1253, 1409, 1523, k. ú. Havířov-

město; 

- městský obytný a obchodní dům č. p. 569 (Labužník), na pozemku parc. č. 368/1, k. ú. 

Havířov - město; 

- Kyvadlo – parc. č. 331/1, k. ú. Havířov-město; 

- Kulturní dům Dukly – Prostřední Suchá; - parc. č. 82/3, k. ú. Prostřední Suchá; 

- Dům Csabi – parc. č.307, k. ú. Bludovice; 

- DIK Centrum – Dům zdraví – parc. č. 2752/10, k. ú. Havířov-město; 

- kaple na hřbitově Životice – parc. č. 2220/1, k. ú. Bludovice; 

- vlakové nádraží Havířov, parc. č. 3745, k. ú. Havířov – město; 

- bývalá obecná škola, nyní řemeslnické dílny, parc. č. 242, U Pošty 13/1163, k. ú. 

Prostřední Suchá; 

- městské kulturní středisko, Kulturní dům Petra Bezruče, Hlavní třída 31a/246, parc. 

č.1269, k. ú. Havířov – Město; 

- víceúčelová sportovní hala, Těšínská 28/1296, parc. č. 2996/1, k. ú. Havířov – 

Bludovice; 

- autobusové nádraží, U Stadionu /1639, parc. č. 2995/2, k. ú. Havířov – Bludovice; 

- větrná turbína k pohonu obilného mlýnku („větrák“), v areálu Kotulovy dřevěnice, 

parc. č. 3007, k. ú. Bludovice. 
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Záplavové území 

Záplavové území Lučiny a jeho aktivní zónu: 

- v ř. km 11,080 – 15,367 stanovil KÚ Moravskoslezského kraje dne 11. 2. 2010, č.j. 

MSK 7085/2010; 

- v ř. km 15,367 – 17,340 stanovil KÚ Moravskoslezského kraje dne 19. 1. 2011, č.j. 

MSK 170277/2010; 

- v ř. km 17,340 – 25,211 stanovil KÚ Moravskoslezského kraje dne 13. 6. 2003, č.j. 

ŽPZ/4397/03. 

Záplavové území Sušanky v ř. km 0,000 – 10,370 stanovil OkÚ Karviná dne 29. 5. 2000,  

č.j. RŽP/1030/231/2000/He-V/5. Pro záplavové území Sušanky nebyla aktivní zóna 

stanovena. 

Záplavové území Venclůvky (Dolní Datyňky) v ř. km. bylo stanoveno dne 25. 9. 2014, 

č.j. SMO/339589/17/OŽP/Km. (doplněno Změnou č. 1) 

 

Územní zvláštní povodně pod vodním dílem 

Respektovat vymezený rozsah území ohroženého průlomovou vlnou vodní nádrže 

Žermanice na Lučině. v případě zvláštní povodně z vodní nádrže Žermanice na Lučině by 

zasáhla průlomová vlna území k. ú. Bludovice, Havířov-město, Dolní Suchou, Prostřední 

Suchou a Šumbark.  

 

Stanovená pásma hygienické ochrany 

Na území města Havířova (dle ÚP) jsou stanovena územním rozhodnutím ochranná pásma: 

PHO skládky odpadů František stanovené územním rozhodnutím ÚR 10576/JE/96 

vydaným Úřadem města Havířova OÚR dne 26. 8. 1996. 

PHO dekontaminační stanice Havířov, stanovené územním rozhodnutím č.j. ÚR 1993/93- 

ing. Ho, vydaným ÚM Havířova OÚR dne 17. 1. 1994. (dle ÚP) 

 

Zájmové území Ministerstva obrany ČR 

Celé správní území města Havířov je situováno v ochranném pásmu leteckých radiových 

zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany České republiky. 

Celé území se nachází v sektoru C ochranného pásma přehledových systémů (přehledového 

primárního radaru a přehledového sekundárního radaru přehledové části systémů přesného 

přibližovacího radaru). (doplněno Změnou č. 1) 

 

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování 

níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 

119).  

Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 

stanoviska Ministerstva obrany:  

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. 

třídy 

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů  

- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení  

- výstavba vedení VN a VVN  

- výstavba větrných elektráren  

- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, 

telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové 

stanice….)  
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- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem  

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)  

- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)  

 

 

Stavební uzávěry 

Respektovat rozhodnutí o stavební uzávěře pro část k. ú. Bludovice, vydané odborem 

územního plánování, architektury a zemědělství Měst. NV Havířov pro část k. ú. Bludovice 

dne 23.4.1979 pod č.j. ÚP 980/79 – Ing. Šť. 

Respektovat stavební uzávěru v bezpečnostním pásmu jámy Dukla – výdušná 2 na 

pozemcích parc. č. 359, EN (358), PK (358), EN (364), EN (2607/2) 1.d., EN )2607/2) 2.d. 

k. ú. Prostřední Suchá vydanou územním rozhodnutím o stavební uzávěře ze dne 7. 1. 2000 

pod č.j. SÚ/20359/99/Chl   

 

Ochranné pásmo 

Respektovat ochranné pásmo zlikvidovaných jam Dukla – Útlum v k. ú. Dolní Suchá na 

pozemcích parc. č. 1/26, 1/33, 1/34, 1/35, 1/38 a dílčí části pozemků pac.č. 1/1, 1/32, 1/40, 

1/42 – vydáno rozhodnutím o ochranném pásmu dne 20.5.2009 pod č.j. 

SSSÚ/15222/kon/2009   
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A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 

1) Zastavěné území je vymezeno ke dni 1. 11. 2018. 

2)  Zastavěné území je vymezeno ve výkresech:  

 A.1 Výkres základního členění území                1 : 5 000 

 A.2 Hlavní výkres - urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny    1 : 5 000 

 A.3 Koncepce dopravní infrastruktury                1 : 5 000 

 A.4 Koncepce technické infrastruktury - vodního hospodářství         1 : 5 000 

 A.5 Koncepce technické infrastruktury - energetiky  

     a elektronických komunikací                 1 : 5 000 

 
 

B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE 

JEHO HODNOT  

 

Hlavní urbanistická koncepce vyplývá z postavení statutárního města Havířova jako 

správního, kulturního, obslužného centra s významnou funkcí obytnou. 

 

1) Územním plánem Havířova jsou vytvořeny předpoklady k zabezpečení udržitelného 

rozvoje správního území města Havířova, tj. vyváženého vztahu územních podmínek pro 

hospodářský rozvoj, příznivé životní prostředí a soudržnost společenství obyvatel v území. 

Koncepce rozvoje území města navržená územním plánem vyplývá z historického vývoje  

katastrálních území tvořících správní území města, a z postavení města ve struktuře 

osídlení.  

2) Územním plánem Havířova je podpořen rozvoj obytné, rekreační, obslužné a výrobní 

funkce. Rozvojové možnosti jednotlivých katastrálních území, které tvoří správní území 

města Havířova, jsou podmíněny zachováním atraktivity bydlení, rekreačního potenciálu 

a možností vytváření nových pracovních míst.  

3) Vypuštěn. 

4) Koncepce rozvoje správního území města Havířova: 

4.1) v oblasti soudržnosti společenství obyvatel území je navrženou koncepcí Územního 

plánu Havířova: 

- posílena sociální soudržnost obyvatel vymezením ploch s hlavní nebo přípustnou funkcí 

bydlení za účelem stabilizace počtu obyvatel a zlepšení věkové struktury obyvatel ve 

správním území města Havířova; 

- umožněno zachování generačních rodinných vazeb vytvořením podmínek pro výstavbu 

nových bytů dostatečnou nabídkou zastavitelných ploch s významným podílem funkce 

bydlení, tj. především ploch: smíšených obytných městských (SM), smíšených obytných 

venkovských (SV), bydlení hromadného (BH) a bydlení individuálního (BI); 

- podpořena funkce plochy smíšené obytné – městského centra (SMC), která bude 

respektována jako urbanizovaný celek charakterizovaný kompaktní zástavbou 

s posílením významu tohoto území s důrazem na jeho polyfunkční využití při zachování 

významného podílu funkce bydlení; 

- kladen důraz na zachování a rozvoj ploch občanského vybavení – veřejné infrastruktury 

(OV), ploch občanského vybavení – komerčních zařízení (OK) především za účelem 

naplnění každodenních potřeb obyvatel trvale bydlících ve správním území města 
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Havířova a obyvatel dojíždějících především za občanskou vybaveností z oblasti veřejné 

infrastruktury (školství, zdravotnictví apod.); 

- respektována potřeba stabilizace a rozvoje ploch občanského vybavení – hřbitovů (OH); 

- respektována potřeba stabilizace a další rozvoj ploch pro každodenní a víkendovou 

rekreaci a relaxaci – tj. ploch občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení 

(OS), ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV), ploch lesních – rekreačních 

(LR) a ploch rekreace – zahrádkových osad (RZ); 

- respektován požadavek na stabilizaci ploch zemědělských - zahrad (ZZ). Tyto plochy 

jsou vymezeny za účelem možnosti pěstování především zemědělských plodin pro 

vlastní potřebu převážně obyvateli bydlícími v bytových domech. 

 

4.2) v oblasti hospodářského rozvoje jsou navrženou koncepcí Územního plánu Havířova: 

- vymezeny stabilizované a zastavitelné plochy smíšené výrobní (VS), plochy výroby 

a skladování – těžkého průmyslu (VT), plochy výroby a skladování – lehkého průmyslu 

(VL) a plochy výroby a skladování – výroby zemědělské (VZ). Jsou stanoveny 

podmínky využívání těchto ploch za účelem podpory ekonomiky, vytváření pracovních 

míst a zabezpečení služeb v území; 

- stanoveny podmínky pro drobné podnikání v plochách: smíšených obytných městských 

(SM), smíšených obytných venkovských (SV), bydlení hromadného (BH), bydlení 

individuálního (BI) a v ploše smíšené obytné – městském centru (SMC); 

- vymezeny plochy zemědělské (Z) za účelem ochrany zemědělského půdního fondu 

a možnosti hospodaření na zemědělské půdě (rostlinná výroba a pastevní chov 

hospodářských zvířat); 

 

4.3) v oblasti příznivého životního prostředí je navrženou koncepcí Územního plánu Havířov 

podpořena ochrana: 

- čistoty ovzduší návrhem řešení dopravní infrastruktury vymezením ploch a koridorů 

především pro přeložky silnic a odklonění tranzitní dopravy mimo souvislou zástavbu 

města a návrhem řešení technické infrastruktury – zásobování staveb stávajících 

i staveb, jejichž realizace se předpokládá v zastavěném území a na zastavitelných 

plochách k životnímu prostředí šetrnými energiemi – plynem, elektrickou energií; 

- čistoty vod návrhem řešení technické infrastruktury především v oblasti likvidace 

odpadních vod rozvojem kanalizačních řadů a vymezením ploch pro vybudování 

čistíren odpadních vod v lokalitách dosud neodkanalizovaných včetně zastavitelných 

ploch;   

- přírodních hodnot území, která  je zaměřena na: 

- ochranu ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) posilujících 

příznivé životní prostředí zejména v zastavěném území; 

- ochranu památných stromů a významných krajinných prvků;  

- respektování podmínek ochrany evropsky významné lokality – Mokřad 

u Rondelu a přírodní památky Meandry Lučiny; 

- vymezení ploch přírodních pro územní systém ekologické stability (ÚSES); 

- vymezení a stanovení dalšího možného využívání ploch smíšených 

nezastavěného území (SN), tj. mokřadů a vzrostlé zeleně mimo lesní pozemky 

včetně drobných zemědělsky obhospodařovaných pozemků zpravidla 

obklopených touto zelení; 
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- vymezení a další možné využívání ploch vodních a vodohospodářských (VV), 

ploch lesních - hospodářských (L) a ploch zemědělských (Z); 

- ochranu vodních toků a jejich niv. 

 

4.4) v oblasti kulturních hodnot území je navržená koncepce Územního plánu Havířova 

zaměřena především na ochranu: 

- nemovitých kulturních památek; 

- ochranu obytného souboru „Sorela“ vymezeného ochranným pásmem; 

- siluety města a pohledových os na město z příjezdových tras stanovením výškové 

hladiny zástavby pro novou výstavbu a změny staveb; 

- zachování přiměřené hustoty zástavy stanovením přípustné zastavitelnosti pozemků. 
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C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, 

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, 

ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ 

ZELENĚ 

 

C.1 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE,  

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

 

Celková urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice 

1) Urbanistická koncepce navržená územním plánem vyplývá ze stávající funkce města, 

tj. dominantní funkce obytné, doplňující funkce obslužné, rekreační a výrobní. Z hlediska 

rozvoje města je hlavní prioritou udržení stabilního počtu obyvatel v produktivním věku, 

zachování atraktivity území a respektování významu a urbanistického vývoje jednotlivých 

katastrálních území náležících do správního území statutárního města Havířova. Nezbytná 

je tedy dostatečná nabídka ploch pro novou obytnou výstavbu, možnost rozvoje ploch pro 

sportovní a relaxační aktivity, občanského vybavení, podpora podnikání s ohledem na 

možnost zvyšování počtu pracovních míst, tj. vymezení ploch pro výrobu. 

2) Urbanistická koncepce rozvoje území vychází z prognózy vývoje bydlení ve střednědobém 

výhledu (do r. 2025), která byla stanovena na základě komplexního zhodnocení podmínek 

řešeného území (podmínek životního prostředí, hospodářských podmínek a podmínek 

soudržnosti společenství obyvatel území).  Je předpokládán mírný pokles počtu obyvatel 

na cca 77 000 až 78 000 obyvatel a výstavba cca 250 nových bytů ročně. Uvedená bilance 

je výchozím předpokladem pro stanovení potřeby ploch a dimenzování technické 

infrastruktury.  

3) Hlavním cílem navržené urbanistické koncepce je: 

- posílení funkce území navazujícího na centrum města (širšího centra města) s ohledem na 

jeho nadměstský správní, kulturní i komerční význam a stabilizované území;  

- stanovení způsobu využívání ploch v centru města s ohledem na památkově chráněný 

obytný soubor „Sorela“ a navazující zástavbu; 

- vymezení zastavitelných ploch s hlavní funkcí obytnou za účelem posílení obytné funkce 

správního území města Havířova;  

- vymezení strategických rozvojových ploch a ploch přestavby s ohledem na 

decentralizaci jak komerčních zařízení plošně rozsáhlých tak výrobních aktivit za 

účelem snížení dopravní zátěže a zvýšení kvality životního prostředí a pohody bydlení 

v centru města a jeho okolí a za účelem využití ploch bývalého areálu dolu Dukla 

a bývalého areálu skleníků v k. ú. Prostřední Suchá; 

- vymezení ploch pro možné umístění investičních záměrů celoměstského významu 

z oblasti občanského vybavení – veřejné infrastruktury, bydlení i výrobních aktivit, 

technické a dopravní infrastruktury v k. ú. Prostřední Suchá a k. ú. Šumbark (rozvoj 

subcenter) s ohledem na dostupnost z rozvojových lokalit pro bydlení; 

- ochrana architektonických, urbanistických, přírodních a krajinných hodnot území při 

navázání na dosavadní urbanistický a stavební vývoj jednotlivých katastrálních území 

a stávající strukturu zástavby; 

- zmírňování střetů nadměrného zatížení zastavěného území především dopravou 

a koordinace rozvoje zástavby s rozvojem dopravní a technické infrastruktury;  
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- stanovení podmínek pro využívání ploch v zastavěném území, zastavitelných ploch, 

ploch přestavby a vytvoření podmínek pro jejich napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu;  

- stanovení podmínek pro využívání nezastavěného území a nezastavitelných ploch; 

- vymezení ploch dopravní infrastruktury silniční a dopravní infrastruktury železniční pro 

dopravní zapojení města Havířova do dopravního systému Moravskoslezského kraje; 

- stanovení podmínek pro novou výstavbu za účelem ochrany pohody bydlení a životního 

prostředí (ochrany proti hluku, emisím, znečištění vodních ploch a vodních zdrojů); 

- vymezení ploch pro relaxaci a volnočasové aktivity obyvatel včetně propojení 

cyklostezek a cyklotras; 

- vymezení ploch a stanovení podmínek pro zachování zeleně ve struktuře města 

a v rámci využívání ploch, chránit a rozvíjet veřejná prostranství – zeleň veřejnou, tj. 

parky, zeleň podél vodních toků protékajících zastavěným územím, plochy lesní 

obklopené zastavěným územím jako lesy rekreační. 

4) Stávající urbanistická struktura je doplněna návrhem dostavby vhodných proluk a dále 

rozvíjena do nových zastavitelných ploch a ploch přestavby: 

- s hlavní funkcí bydlení,   

- pro rozvoj podnikatelských aktivit v území (rozvoj výroby), 

- občanského vybavení, 

s ohledem: 

- na plochy a zařízení dopravní a technické infrastruktury a jejich ochranná 

a bezpečnostní pásma, 

- na stanovená záplavová území, 

- vymezené prvky ochrany přírody a krajiny. 

5)  Zastavitelné plochy jsou navrženy tak, aby vytvářely se zastavěným územím kompaktní 

celek.  

6) Navržená koncepce rozvoje území respektuje rozlišný charakter a strukturu zástavby 

v jednotlivých katastrálních územích města a jeho místních částech.  

 K. ú. Havířov-město, navazující část k. ú. Bludovice, k. ú. Šumbark a jižní část k. ú. 

Prostřední Suché rozvíjet jako městský urbanistický celek se stabilizovanou obytnou 

a obslužnou funkcí.  

 V jihozápadní části správního území města (k. ú. Dolní Datyně, část k. ú.  Havířov-město, 

a část k. ú. Bludovice) respektovat tradiční rozvolněný způsob venkovské zástavby. 

 Severovýchodní část správního území města (východní část k. ú. Dolní Suchá a severní 

část k. ú. Prostřední Suchá) respektovat jako rozvojovou oblast výrobních aktivit, bývalý 

areál Dolu Dukla jako významnou multifunkční plochu přestavby.  

Významný rozvoj ploch pro výrobu a skladování - těžkého průmyslu je navržen v severní 

části k. ú. Prostřední Suchá (lokality Castaldonovka, Burianovka) a pro výrobu 

a  skladování - lehkého průmyslu v k. ú. Dolní Suchá  je navržena sanace dvou nádrží 

podél říčky Sušanky (lokality Stará I a Stará I). 

6.1) Urbanistická kompozice, tj. prostorové uspořádání,  je součástí urbanistické koncepce. 

Při rozvoji zástavby na zastavitelných plochách, nové výstavbě v plochách přestavby 

a v plochách stabilizovaných a při změnách staveb dbát na estetické utváření a kompoziční 

uspořádání prostorů, ploch, přírodních i stavebních prvků s ohledem na hodnoty území. 

6.2) Dbát na dodržování procenta zastavitelnosti pozemků stanoveného pro plochy 

s rozdílným způsobem využití pro potřebu omezení nadměrného zahušťování zástavby,  

pro potřebu zachování retenčního schopnosti území. 
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6.3) Dbát na dodržování výškové hladiny zástavby dle podmínek stanovených v oddíle F.2 

za účelem zachování urbanistické kompozice, tj. prostorové formy, která má vliv na 

vizuální vnímání lokality.   

6.4) Respektovat v k. ú. Bludovice a Havířov-město osovou kompozici Hlavní třídy 

v prodloužení Národní třídy a ulice Těšínské, dbát na zachování pohledových souvislostí, 

významných průhledů  v zástavbě, zejména ve vazbě na obytný soubor „Sorela“, 

a dominanty sídel ve správním území města Havířova,  a to i při výsadbě zeleně 

v plochách.  

6.5) V k. ú. Šumbark zachovat ucelenou kompozici sídliště tzv. „Dvouletek“ a centrální části 

Šumbarku (náměstí T. G. Masaryka). 

7) Územním plánem jsou v urbanizovaném území (zastavěném území, zastavitelných 

plochách, plochách přestavby), a v neurbanizovaném území (krajině) vymezeny plochy 

s rozdílným způsobem využití (viz výkres A.2 Hlavní výkres - urbanistická koncepce 

a koncepce uspořádání krajiny): 

Plochy smíšené obytné 

Plochy smíšené obytné – městské centrum (SMC) 

Plochy smíšené obytné městské (SM) 

Plochy smíšené obytné venkovské (SV) 

Plochy bydlení 

Plochy bydlení hromadného (BH) 

Plochy bydlení individuálního (BI) 

Plochy rekreace 

Plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ) 

Plochy občanského vybavení 

Plochy občanského vybavení - veřejné infrastruktury (OV) 

Plochy občanského vybavení - sportovních a rekreačních zařízení (OS) 

Plochy občanského vybavení - komerčních zařízení (OK) 

Plochy občanského vybavení - hřbitovů (OH) 

Plochy občanského vybavení - specifické (OX)  

Plochy smíšené specifické (SX)  

Plochy smíšené výrobní (VS)  

Plochy výroby a skladování 

Plochy výroby a skladování – těžkého průmyslu (VT) 

Plochy výroby a skladování – lehkého průmyslu (VL) 

Plochy výroby a skladování – výroby zemědělské (VZ) 

Plochy veřejných prostranství 

Plochy veřejných prostranství - zeleně veřejné (ZV) 

Plochy komunikací (K) 

Plochy dopravní infrastruktury 

Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) 

Plochy dopravní infrastruktury drážní (DD) 

Plochy technické infrastruktury  

 Plochy technické infrastruktury – technického vybavení (TI) 
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Plochy zemědělské 

Plochy zemědělské - sady (ZS) 

Plochy zemědělské - zahrady (ZZ) 

Plochy zemědělské – orná půda, trvalé travní porosty (Z) 

Plochy smíšené nezastavěného území 

Plochy smíšené nezastavěného území (SN) 

Plochy smíšené nezastavěného území – rekultivace (SR) 

Plochy lesní (L) 

Plochy lesní – hospodářské (L) 

Plochy lesní – rekreační (LR) 

Plochy vodní a vodohospodářské (VV)  

Plochy přírodní 

Plochy přírodní – územního systému ekologické stability (ÚSES) 

 

Urbanistická koncepce rozvoje jednotlivých katastrálních území 

K. ú. Bludovice  

Severozápadní část k. ú. navazující na k. ú. Havířov-město respektovat jako stabilizované 

území s převažující zástavbou bydlení hromadného s významným podílem občanského 

vybavení. 

Severovýchodní až východní část k. ú. respektovat jako území s významným podílem 

zastavitelných ploch bydlení individuálního, jižní část k. ú. respektovat jako území 

s významným podílem zastavitelných ploch smíšených obytných venkovských. 

Respektovat vymezení plochy pro přeložku silnice I/11 a doprovodné stavby ve východní 

části území a vymezení plochy pro přeložku silnice III/4731 v jihozápadní části k. ú.  

Respektovat a chránit poměrně rozsáhlé plochy lesní – rekreační oddělující plochy bydlení 

hromadného a občanského vybavení od ploch bydlení individuálního. 

 

K. ú. Dolní Datyně 

Územní s převažující rozvolněnou zástavbou smíšenou obytnou venkovskou, umožňující 

dostavbu vhodných proluk. 

Nerozvíjet novou zástavbu na souvislých plochách zemědělských v jižní části k. ú. 

 

K. ú. Dolní Suchá 

Západní část k. ú. respektovat jako území s významným podílem stabilizovaných ploch 

bydlení individuálního, s navrženou dostavbou vhodných proluk především pro bydlení 

individuální. 

Severovýchodní část území je územím postiženým důsledky těžby černého uhlí. Rozsáhlý 

areál bývalého Dolu Dukla a stávající plochu skládky a složiště popelovin Elektrárny 

Dětmarovice (EDĚ) respektovat jako plochu přestavby s multifunkčním využitím – plocha 

smíšená specifická. Hlavní funkci plochy dále rozvíjet s ohledem na zájem investorů 

a podmínky stanovené pro využívání této plochy. Předpoklad ukončení provozování skládky 

je v roce 2019. 

Respektovat vymezenou územní rezervu pro silnici mezi Petřvaldem a Havířovem, 

tj. nepovolovat stavby a zařízení, které by významně ztížily, nebo znemožnily budoucí 

realizaci této silnice.  

Jižní až jihovýchodní část území, mezi železniční tratí a vodním tokem Sušanky respektovat 

jako plochu pro přeložku silnice I/11. 
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Respektovat plochu přestavby navrženou za účelem rozšíření hřbitova situovaného v k. ú. 

Šumbark. 

 

K. ú. Havířov-město 

Stabilizované území centra statutárního města Havířova s minimálním podílem rozvojových 

ploch, tj. zastavitelných ploch a ploch přestavby, s převažující zástavbou bydlení hromadného 

a významným podílem občanského vybavení pro širší zájmové území. 

Nutno respektovat podmínky využívání území v ochranném pásmu obytného souboru 

„Sorela“.   

V jihozápadní části k. ú. respektovat strukturu zástavby smíšené obytné venkovské navazující 

na zástavbu k. ú. Dolní Datyně a k. ú. Bludovice. 

Nerozvíjet novou zástavbu na souvislých plochách zemědělských v jižní části k. ú. 

 

K. ú. Prostřední Suchá 

Územní severně od plochy dopravní infrastruktury drážní - železniční vlečky (území 

postižené důsledky těžby černého uhlí) respektovat jako území navržené k rekultivaci na 

plochy smíšené nezastavěného území – rekultivací, a to na les a trvalé travní porosty, dále na 

rozsáhlé regionální biocentrum a rozvojové plochy výroby a skladování - těžkého průmyslu. 

Respektovat vymezenou územní rezervu pro silnici mezi Petřvaldem a Havířovem, 

tj. nepovolovat stavby a zařízení, které by významně ztížily, nebo znemožnily budoucí 

realizaci této silnice.  

Území mezi železniční vlečkou a stávající trasou silnice I/11 je významně dotčeno navrženou 

plochou pro přeložku silnice I/11, která je dále vedena jihozápadně od železniční vlečky. 

Z rozvojových ploch je zde navrženo rozšíření plochy občanského vybavení – hřbitova ve 

vazbě na stabilizovanou plochu s touto funkcí. 

Východní a centrální část k. ú.  považovat za stabilizované území s převahou ploch s funkcí 

bydlení, a to ploch bydlení hromadného a bydlení individuálního, s doplňující funkcí 

občanského vybavení a rozvojovými plochami smíšenými obytnými městskými a plochami 

občanského vybavení – komerčních zařízení. 

Jihozápadní část území respektovat jako převážně rozvojové plochy, a to jak plochy 

zastavitelné, tak plochy přestavby s funkcí ploch smíšených obytných městských.  

Západní část k. ú. respektovat jako rozvojové plochy výroby a skladování – lehkého 

průmyslu. 

 

K. ú. Šumbark 

Stabilizované území s převažující zástavbou bydlení hromadného a významným podílem 

bydlení individuálního a plochami občanského vybavení. Respektovat zastavitelné plochy 

bydlení individuálního v severní části k. ú. a významnou zastavitelnou plochu smíšenou 

obytnou městskou v jihovýchodní části k. ú.  

Respektovat plochu přestavby navrženou za účelem rozšíření hřbitova a přesahující na k. ú. 

Dolní Suchá. 
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C.2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH  

 

1) Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 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.   

2) Zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou graficky zobrazeny ve výkresech: 

A.1 Základní členění území (měřítko 1 : 5 000) 

 A.2 Hlavní výkres - urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny  

(měřítko 1 : 5 000) 

Podmínky využívání zastavitelných ploch jsou uvedeny v kapitole F. Stanovení podmínek 

pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

3) Zastavitelné plochy vymezené územním plánem – aktualizace Změnou č. 3: 

k. ú. Bludovice 
Označení  

ploch 
Plocha – způsob využití Podmínky realizace  

Orientační 

výměra v ha 

BL-Z1 smíšené obytné venkovské SV - 0,26 

BL-Z2 smíšené obytné venkovské SV - 2,82 

BL-Z4 smíšené výrobní VS  0,69 

BL-Z5 dopravní infrastruktury silniční DS - 8,43 

BL-Z6 smíšené obytné venkovské SV - 0,30 

BL-Z7 smíšené obytné venkovské SV - 0,38 

BL-Z9 smíšené obytné venkovské SV - 1,12 

BL-Z10 smíšené obytné venkovské SV - 0,86 

BL-Z11 smíšené obytné venkovské SV  1,05 

BL-Z14 smíšené obytné venkovské SV - 0,12 

BL-Z15 smíšené obytné venkovské SV - 0,80 

BL-Z16 zemědělské - zahrady ZZ - 0,44 

BL-Z17 smíšené obytné venkovské SV - 0,30 

BL-Z18 smíšené obytné venkovské SV - 0,41 

BL-Z19 smíšené obytné venkovské SV - 0,69 

BL-Z21 zemědělské - zahrady ZZ - 0,13 

BL-Z22 smíšené obytné venkovské SV - 0,37 

BL-Z25 smíšené obytné venkovské SV - 0,10 

BL-Z26 smíšené obytné venkovské SV - 0,62 

BL-Z27 dopravní infrastruktury silniční DS - 0,10 

BL-Z28 zemědělské - zahrady ZZ - 0,16 

BL-Z30 smíšené obytné venkovské SV - 1,26 

BL-Z32 smíšené obytné venkovské SV - 0,79 

BL-Z33 občanského vybavení - hřbitovů OH - 2,71 

BL-Z34 smíšené obytné venkovské SV - 2,06 

BL-Z35 smíšené obytné venkovské SV - 1,40 
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BL-Z36 smíšené obytné venkovské SV - 0,61 

BL-Z37 
občanského vybavení – veřejné 

infrastruktury 
OV - 0,30 

BL-Z38 komunikací K - 0,91 

BL-Z39 smíšené obytné venkovské SV - 2,62 

BL-Z42 
výroby a skladování – výroby 

zemědělské 
VZ - 1,25 

BL-Z43 smíšené obytné venkovské SV - 0,28 

BL-Z44 smíšené obytné venkovské SV - 0,20 

BL-Z45 smíšené obytné venkovské SV - 2,52 

BL-Z46A smíšené obytné venkovské SV - 0,62 

BL-Z46B smíšené obytné venkovské SV - 0,57 

BL-Z47 smíšené obytné venkovské SV - 1,42 

BL-Z48 smíšené obytné venkovské SV 

územní studie pro severní 

část – vložení dat  

o této studii do evidence 

územ. pl. činnosti do 4 let 

od vydání Změny č. 4 

a nabytí její účinnosti 

7,18 

BL-Z49 smíšené obytné venkovské SV  12,12 

BL-Z50 
občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury 
OV - 0,17 

BL-Z51 
občanského vybavení - 

sportovních a rekreačních zařízení 
OS - 2,50 

BL-Z52 smíšené obytné venkovské SV - 0,51 

BL-Z53 smíšené výrobní VS - 0,17 

BL-Z54 smíšené výrobní VS - 0,20 

BL-Z55 smíšené výrobní VS - 0,46 

BL-Z56 smíšené výrobní VS - 0,38 

BL-Z58 bydlení individuálního  BI - 0,93 

BL-Z59 bydlení individuálního  BI - 0,25 

BL-Z60 komunikací K - 0,16 

BL-Z62 bydlení individuálního  BI - 0,46 

BL-Z63 bydlení individuálního  BI . 6,11 

BL-Z64 
občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury 
OV - 0,37 

BL-Z65 bydlení individuálního  BI - 4,14 

BL-Z66 bydlení individuálního  BI - 4,59 

BL-Z67 smíšené výrobní VS - 1,30 

BL-Z68 smíšené obytné venkovské SV - 0,49 

BL-Z70 smíšené výrobní VS - 1,46 

BL-Z71 bydlení individuálního  BI - 0,28 

BL-Z72 bydlení individuálního  BI - 1,15 

BL-Z73 bydlení individuálního  BI - 2,03 

BL-Z74 bydlení individuálního  BI - 0,92 

BL-Z75 bydlení individuálního  BI - 1,02 
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BL-Z76 bydlení individuálního  BI - 1,75 

BL-Z77 bydlení individuálního  BI - 0,76 

BL-Z79 bydlení individuálního  BI - 0,91 

BL-Z81 bydlení individuálního  BI - 1,02 

BL-Z83 bydlení individuálního  BI - 0,41 

BL-Z84 bydlení individuálního  BI - 0,67 

BL-Z86 bydlení individuálního  BI - 0,65 

BL-Z87 bydlení individuálního  BI - 0,94 

BL-Z88 bydlení individuálního  BI - 1,58 

BL-Z89 bydlení individuálního  BI - 0,20 

BL-Z90 bydlení individuálního  BI - 0,48 

BL-Z91 bydlení individuálního  BI - 0,31 

BL-Z92 
výroby a skladování – lehkého 

průmyslu 
VL - 1,19 

BL-Z93 
výroby a skladování – lehkého 

průmyslu 
VL - 1,64 

BL-Z94 smíšené výrobní VS - 0,76 

BL-Z95 smíšené výrobní VS - 0,15 

BL-Z96 smíšené výrobní VS - 0,51 

BL-Z97 smíšené výrobní VS - 0,40 

BL-Z98 smíšené výrobní VS - 0,35 

BL-Z100 smíšené obytné venkovské SV - 0,69 

BL-Z102 smíšené obytné venkovské SV - 0,37 

BL-Z103 smíšené obytné venkovské SV - 0,33 

BL-Z104 smíšené obytné venkovské SV - 0,99 

BL-Z106 
technické infrastruktury – 

technického vybavení 
TI - 0,22 

Zastavitelná plocha vymezená Změnou č. 2 

2/BL-Z1 smíšené obytné venkovské SV - 0,06 

Zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 4 

4/BL-Z1 zemědělské - zahrady ZZ - 0,11 

4/BL-Z2 smíšené obytné venkovské SV - 0,19 

4/BL-Z3 smíšené obytné venkovské SV - 0,13 

4/BL-Z4 smíšené obytné venkovské SV - 0,26 

4/BL-Z5 smíšené obytné venkovské SV - 0,42 

4/BL-Z6 smíšené obytné venkovské SV - 0,15 

4/BL-Z7 smíšené obytné venkovské SV - 0,31 

4/BL-Z8 zemědělské - zahrady ZZ - 0,25 

 

k. ú. Dolní Datyně 
Označení  

ploch 
Plocha – způsob využití Podmínky realizace  Výměra v ha 

DD-Z1 
technické infrastruktury – 

technického vybavení 
TI - 0,19 
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DD-Z3 smíšené obytné venkovské SV - 0,37 

DD-Z5 smíšené obytné venkovské SV - 0,15 

DD-Z6 smíšené obytné venkovské SV - 0,37 

DD-Z7 smíšené obytné venkovské SV - 0,42 

DD-Z8 smíšené obytné venkovské SV - 0,23 

DD-Z9 smíšené obytné venkovské SV - 0,31 

DD-Z10 smíšené obytné venkovské SV - 0,97 

DD-Z12 smíšené obytné venkovské SV - 0,24 

DD-Z13 smíšené obytné venkovské SV - 0,73 

DD-Z15 smíšené obytné venkovské SV - 0,33 

DD-Z16 smíšené obytné venkovské SV - 0,15 

DD-Z17 smíšené obytné venkovské SV - 0,12 

DD-Z18 smíšené obytné venkovské SV - 0,18 

DD-Z20 smíšené obytné venkovské SV - 0,96 

DD-Z21 smíšené obytné venkovské SV - 0,13 

DD-Z22 zemědělské - zahrady ZZ - 0,74 

DD-Z23 smíšené obytné venkovské SV - 1,56 

DD-Z24 smíšené obytné venkovské SV - 0,14 

DD-Z25 smíšené obytné venkovské SV - 1,92 

DD-Z27 smíšené obytné venkovské SV - 0,27 

DD-Z30 dopravní infrastruktury silniční DS - 1,54 

DD-Z31 smíšené obytné venkovské SV - 0,52 

DD-Z32 smíšené obytné venkovské SV - 0,55 

DD-Z34 smíšené obytné venkovské SV - 0,30 

DD-Z35 smíšené obytné venkovské SV - 0,21 

DD-Z36 smíšené obytné venkovské SV - 0,28 

DD-Z38 smíšené obytné venkovské SV - 0,44 

DD-Z39 
občanského vybavení - 

specifické 
OX - 3,85 

DD-Z40 

občanského vybavení - 

sportovních a rekreačních 

zařízení 

OS - 0,61 

DD-Z41 smíšené obytné venkovské SV - 0,17 

DD-Z42 smíšené obytné venkovské SV - 0,19 

DD-Z43 smíšené obytné venkovské SV - 0,35 

DD-Z45 smíšené obytné venkovské SV - 0,27 

DD-Z46 smíšené obytné venkovské SV - 1,43 

DD-Z47 smíšené obytné venkovské SV - 0,18 

DD-Z48 smíšené obytné venkovské SV - 0,44 

DD-Z49 smíšené obytné venkovské SV - 2,33 

DD-Z50 smíšené obytné venkovské SV - 0,14 

DD-Z51 dopravní infrastruktury silniční DS - 3,52 

DD-Z52 smíšené obytné venkovské SV - 2,08 
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DD-Z53 smíšené obytné venkovské SV - 0,70 

DD-Z54 smíšené obytné venkovské SV - 0,65 

DD-Z55 smíšené obytné venkovské SV - 0,17 

DD-Z56 smíšené obytné venkovské SV - 0,81 

DD-Z57 smíšené obytné venkovské SV - 0,15 

DD-Z58 smíšené obytné venkovské SV - 0,32 

DD-Z59 rekreace – zahrádkové osady RZ - 0,37 

DD-Z60 rekreace – zahrádkové osady RZ - 0,25 

DD-Z61 smíšené obytné venkovské SV - 0,12 

DD-Z62 
technické infrastruktury – 

technického vybavení 
TI - 0,11 

DD-Z63 smíšené obytné venkovské SV - 0,11 

DD-Z64 smíšené obytné venkovské SV - 0,18 

DD-Z65 smíšené obytné venkovské SV - 0,21 

Zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 4 

4/DD-Z1 smíšené obytné venkovské SV - 0,10 

4/DD-Z2 smíšené obytné venkovské SV - 0,13 

4/DD-Z3 smíšené obytné venkovské SV - 0,26 

4/DD-Z4 zemědělské - zahrady ZZ - 0,25 

 

k. ú. Dolní Suchá 

Označení  

ploch 
Plocha – způsob využití Podmínky realizace  Výměra v ha 

DS-Z1 bydlení individuálního  BI - 1,06 

DS-Z2 rekreace – zahrádkové osady RZ - 1,72 

DS-Z3 rekreace – zahrádkové osady RZ - 0,61 

DS-Z4 bydlení individuálního  BI - 0,86 

DS-Z5 bydlení individuálního  BI - 0,77 

DS-Z6 bydlení individuálního  BI - 0,29 

DS-Z9 bydlení individuálního  BI - 0,37 

DS-Z11 bydlení individuálního  BI - 4,95 

DS-Z12 bydlení individuálního  BI - 0,26 

DS-Z13 bydlení individuálního  BI - 1,23 

DS-Z14 bydlení individuálního  BI - 0,41 

DS-Z15 bydlení individuálního  BI - 1,10 

DS-Z17 bydlení individuálního  BI - 0,34 

DS-Z18 bydlení individuálního  BI - 0,22 

DS-Z19A bydlení individuálního  BI - 0,76 

DS-Z19B bydlení individuálního  BI - 1,02 

DS-Z20 smíšené výrobní VS - 0,76 

DS-Z21 smíšené výrobní VS - 0,83 

DS-Z23 bydlení individuálního  BI - 0,74 

DS-Z24 bydlení individuálního  BI - 0,69 
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DS-Z25 bydlení individuálního  BI - 1,14 

DS-Z26 bydlení individuálního  BI - 0,25 

DS-Z27 bydlení individuálního  BI - 0,76 

DS-Z28 rekreace - zahrádkové osady RZ - 0,83 

DS-Z29 rekreace - zahrádkové osady RZ - 0,74 

DS-Z30 bydlení individuálního  BI - 0,69 

DS-Z31 bydlení individuálního  BI - 1,14 

DS-Z32 zemědělské - zahrady ZZ - 0,25 

DS-Z33 smíšené výrobní VS - 0,90 

DS-Z36 zemědělské - zahrady ZZ - 0,21 

DS-Z37 bydlení individuálního  BI - 1,30 

Zastavitelná plocha vymezená Změnou č. 4 

4/DS-Z1 
občanského vybavení - 

sportovních a rekreačních zařízení 
OS - 1,38 

 

k. ú. Havířov-město 
Označení  

ploch 
Plocha – způsob využití Podmínky realizace  Výměra v ha 

HM-Z2 smíšené výrobní VS - 0,23 

HM-Z3 
občanského vybavení - 

komerčních zařízení 
OK - 0,63 

HM-Z4 
občanského vybavení - 

komerčních zařízení 
OK 

Využití plochy se připouští 

po realizaci přeložky 

silnice I/11 

0,61 

HM-Z6 občanského vybavení - specifické OX - 1,04 

HM-Z7 bydlení hromadného BH       0,72 

HM-Z8 komunikací K - 0,31 

HM-Z9 
občanského vybavení - 

sportovních a rekreačních zařízení 
OS - 3,17 

HM-Z10 bydlení hromadného BH - 1,95 

HM-Z11 dopravní infrastruktury silniční DS - 0,09 

HM-Z12 smíšené obytné venkovské SV - 0,44 

HM-Z13 dopravní infrastruktury silniční DS - 0,24 

HM-Z14 smíšené obytné venkovské SV - 0,44 

HM-Z15 
smíšené obytné – městské 

centrum 
SMC - 0,64 

HM-Z16 
smíšené obytné – městské 

centrum 
SMC - 0,36 

HM-Z17 smíšené obytné venkovské SV - 0,83 

HM-Z18 smíšené obytné venkovské SV - 0,45 

HM-Z19 smíšené obytné venkovské SV - 0,09 

HM-Z20 bydlení hromadného BH - 0,58 

HM-Z21 smíšené obytné venkovské SV - 0,46 

HM-Z22 
občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury 
OV - 2,69 

HM-Z23 smíšené obytné venkovské SV - 0,47 
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HM-Z24 smíšené obytné venkovské SV - 0,47 

HM-Z25 
občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury 
OV - 0,12 

HM-Z26 bydlení individuálního  BI - 0,32 

HM-Z28 dopravní infrastruktury silniční DS - 0,17 

HM-Z29 bydlení individuálního  BI - 0,51 

HM-Z30 smíšené obytné venkovské SV - 0,76 

HM-Z31 smíšené obytné venkovské SV - 0,21 

HM-Z32 smíšené obytné venkovské SV - 0,36 

HM-Z34 smíšené obytné venkovské SV - 0,45 

HM-Z35 komunikací K - 0,60 

HM-Z36 smíšené obytné venkovské SV - 0,46 

HM-Z39 smíšené obytné venkovské SV - 0,27 

HM-Z40 smíšené obytné venkovské SV - 0,46 

HM-Z41 smíšené obytné venkovské SV - 0,42 

HM-Z42 smíšené obytné venkovské SV - 0,42 

HM-Z43 zemědělské - zahrady ZZ - 0,10 

HM-Z44 smíšené obytné venkovské SV - 0,33 

HM-Z45 komunikací K - 2,07 

Zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 2 

2/HM-Z1 
občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury 
OV - 0,13 

 

k. ú. Prostřední Suchá 

Označení  

ploch 
Plocha – způsob využití Podmínky realizace  Výměra v ha 

PS-Z1 bydlení individuálního  BI - 0,40 

PS-Z2 bydlení individuálního  BI - 0,32 

PS-Z3 dopravní infrastruktury silniční DS - 3,64 

PS-Z4 smíšené výrobní VS - 0,66 

PS-Z5 smíšené výrobní VS - 0,91 

PS-Z7 smíšené výrobní VS - 0,38 

PS-Z10 komunikací K - 0,51 

PS-Z11 smíšené obytné městské SM 

územní studie – vložení dat  

o této studii do evidence 

územ. pl. činnosti do 4 let 

od vydání Změny č. 4 

a nabytí její účinnosti 

12,67 

PS-Z12 občanského vybavení - hřbitovů OH 

Využití plochy se připouští 

po realizaci přeložky 

silnice I/11 

3,24 

PS-Z13 bydlení individuálního  BI - 0,15 

PS-Z14 bydlení individuálního  BI - 0,40 

PS-Z15 
občanského vybavení – 

komerčních zařízení 
OK - 0,44 

PS-Z16 dopravní infrastruktury silniční DS - 0,52 
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PS-Z17 bydlení individuálního  BI - 0,34 

PS-Z19 smíšené obytné městské SM - 2,42 

PS-Z20 
občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury 
OV - 0,22 

PS-Z21 
občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury 
OV - 0,34 

PS-Z22 dopravní infrastruktury silniční DS - 0,22 

PS-Z23 smíšené výrobní VS - 0,34 

PS-Z24 smíšené výrobní VS - 0,37 

PS-Z25 smíšené výrobní VS - 0,48 

PS-Z26 smíšené výrobní VS - 0,06 

PS-Z27 smíšené výrobní VS - 2,37 

PS-Z28 bydlení individuálního  BI - 0,84 

PS-Z29 smíšené obytné městské SM - 2,76 

PS-Z30 komunikací K - 1,62 

PS-Z31 zemědělské - zahrady ZZ - 0,24 

PS-Z32 bydlení individuálního  BI - 0,77 

PS-Z33 bydlení individuálního  BI - 0,69 

PS-Z34 bydlení individuálního  BI - 1,26 

PS-Z35 
občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury 
OV - 0,60 

PS-Z36 
občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury 
OV - 0,20 

PS-Z37 
občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury 
OV - 0,21 

PS-Z38 smíšené výrobní VS - 0,16 

PS-Z39 smíšené výrobní VS - 0,68 

PS-Z40 smíšené obytné městské SM - 5,85 

PS-Z41 dopravní infrastruktury silniční DS - 0,15 

PS-Z42 dopravní infrastruktury silniční DS - 0,36 

PS-Z43 komunikací K - 0,10 

PS-Z44A smíšené obytné venkovské SV - 0,27 

PS-Z44B smíšené obytné venkovské SV  0,56 

PS-Z45 bydlení individuálního  BI - 0,83 

PS-Z46 bydlení individuálního  BI - 1,27 

PS-Z47 smíšené výrobní VS - 1,68 

PS-Z48 bydlení hromadného BH - 0,79 

PS-Z49 smíšené výrobní VS - 1,25 

PS-Z50 dopravní infrastruktury silniční DS - 6,66 

PS-Z51 smíšené výrobní VS - 1,90 

PS-Z52 bydlení individuálního  BI - 0,62 

PS-Z53 bydlení individuálního  BI - 0,58 

PS-Z54 bydlení individuálního  BI - 1,34 

PS-Z55 bydlení individuálního  BI - 2,04 
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PS-Z56 bydlení individuálního  BI - 1,64 

PS-Z57 bydlení individuálního  BI - 0,60 

PS-Z58 bydlení individuálního  BI - 0,46 

PS-Z59 bydlení individuálního  BI - 1,74 

PS-Z61 smíšené výrobní  VS - 0,56 

PS-Z62 
občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury 
OV - 0,35 

PS-Z63 bydlení individuálního  BI - 0,19 

Zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 2 

2/PS-Z1 dopravní infrastruktury silniční DS - 0,22 

2/PS-Z2 
občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury 
OV - 0,11 

 

k. ú. Šumbark 
Označení  

ploch 
Plocha – způsob využití Podmínky realizace  Výměra v ha 

SU-Z1 bydlení individuálního  BI - 4,99 

SU-Z2 bydlení individuálního  BI - 0,17 

SU-Z3 bydlení individuálního  BI - 0,43 

SU-Z4 bydlení individuálního  BI - 1,04 

SU-Z5 bydlení individuálního  BI - 6,23 

SU-Z6 bydlení individuálního  BI - 2,97 

SU-Z7 
občanského vybavení – veřejné 

infrastruktury 
OV - 0,15 

SU-Z8 bydlení individuálního  BI - 0,53 

SU-Z9 dopravní infrastruktury silniční DS - 4,29 

SU-Z10 smíšené obytné městské SM - 4,32 

SU-Z13 smíšené obytné městské SM - 0,82 

SU-Z14 smíšené obytné městské SM - 0,85 

SU-Z15 smíšené obytné městské SM - 1,22 

SU-Z16 smíšené výrobní VS - 0,24 

SU-Z17 smíšené obytné městské SM - 0,44 

SU-Z18 dopravní infrastruktury silniční DS - 1,40 

SU-Z19 zemědělské - zahrady ZZ - 0,22 

SU-Z20 
občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury 
OV - 0,93 

SU-Z21 
občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury 
OV - 0,21 

SU-Z23 dopravní infrastruktury silniční DS - 0,52 

SU-Z24 smíšené výrobní VS - 0,12 

SU-Z25 
občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury 
OV - 0,25 

SU-Z26 dopravní infrastruktury silniční DS - 0,27 

SU-Z27 smíšené výrobní VS - 0,22 

SU-Z28 smíšené výrobní VS - 0,23 



 

 18 

 

SU-Z29 dopravní infrastruktury silniční DS - 1,03 

SU-Z30 
občanského vybavení - 

komerčních zařízení 
OK - 0,43 

SU-Z31 smíšené výrobní VS - 0,38 

SU-Z32 bydlení individuálního  BI - 0,25 

SU-Z34 smíšené výrobní VS - 0,79 

SU-Z35 smíšené obytné městské SM 

územní studie – vložení dat  

o této studii do evidence 

územ. pl. činnosti do 4 let 

od vydání Změny č. 4 

a nabytí její účinnosti 

11,74 

SU-Z36 dopravní infrastruktury silniční DS - 5,03 

SU-Z37 komunikací K - 0,91 

Zastavitelná plocha vymezená Změnou č. 4 

4/SU-Z1 bydlení individuálního  BI - 0,14 

 

Zastavitelné plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) 
Označení  

ploch 

Plocha – způsob využití 
k. ú. Výměra v ha 

DS3 dopravní infrastruktury silniční Bludovice 16,98 

 

 

C.3 VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 

 

1) Vymezení ploch přestavby vychází z potřeb rozvoje města souvisejících s posílením 

obytné funkce, rozvoje občanského vybavení včetně rozvoje zařízení pro volný čas, 

rekreaci a relaxaci obyvatel, z nutnosti rozšíření ploch hřbitovů, dále z potřeb rozvoje 

služeb, komerčních zařízení a drobného podnikání souvisejícího s obytnou funkcí, 

občanskou vybaveností, a snížením zatížení stabilizované zástavby negativními vlivy 

z dopravy a výrobních aktivit, jejichž provozování snižuje kvalitu prostředí v soustředěné 

městské zástavbě a zároveň z potřeby využít bývalé výrobní areály (areál Dolu Dukla, 

areál bývalých Skleníků). 

2) Plochy přestavby jsou graficky zobrazeny ve výkresech: 

A.1 Základní členění území (měřítko 1 : 5 000) 

A.2 Hlavní výkres – urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny  

(měřítko 1 : 5 000) 

Podmínky využívání ploch přestavby jsou uvedeny v kapitole F. Stanovení podmínek pro 

využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

3)  Plochy přestavby vymezené územním plánem: 

k. ú. Bludovice 
Označení  

ploch 
Plocha – způsob využití Podmínky realizace  Výměra v ha 

BL-P1 smíšené výrobní VS - 2,20 

BL-P2 
občanského vybavení – 

komerčních zařízení 
OK - 4,68 

 

 



 

 19 

 

Plocha přestavby vymezená Změnou č. 3 

3/BL-P1 bydlení hromadného BH -   3,69 

Plocha přestavby vymezená Změnou č. 4 

4/BL-P1 smíšené obytné městské SM - 1,71 

 

k. ú. Dolní Datyně - nejsou vymezeny plochy přestavby. 

 

k. ú. Dolní Suchá 
Označení  

ploch 
Plocha – způsob využití Podmínky realizace  Výměra v ha 

DS-P1 
občanského vybavení - 

hřbitovů 
OH - 2,85 

DS-P2A 

DS-P2B 

DS-P2C 

smíšené specifické SX - 

8,40 

4,67 

19,62 

DS-P3 bydlení individuálního  BI - 0,90 

DS-P4 
výroby a skladování – 

lehkého průmyslu 
VL - 3,90 

DS-P5 
výroby a skladování – 

lehkého průmyslu 
VL - 3,84 

DS-P7 smíšené specifické SX - 24,60 

 

k. ú. Havířov-město 
Označení  

ploch 
Plocha – způsob využití Podmínky realizace  Výměra v ha 

HM-P1 bydlení hromadného BH - 0,53 

HM-P2 
občanského vybavení – 

veřejné infrastruktury 
OV - 0,39 

HM-P3 
smíšené obytné – městské 

centrum 
SMC - 0,79 

HM-P4 
smíšené obytné – městské 

centrum 
SMC - 2,72 

HM-P5 
občanského vybavení – 

veřejné infrastruktury 
OV - 1,84 

HM-P6 

občanského vybavení – 

sportovních a rekreačních 

zařízení 

OS - 0,63 

HM-P7 smíšené výrobní  VS - 0,19 

Plocha přestavby vymezená Změnou č. 4 

4/HM-P1 

občanského vybavení - 

sportovních a rekreačních 

zařízení 

OS - 0,16 

 

k. ú. Prostřední Suchá 
Označení  

ploch 
Plocha – způsob využití Podmínky realizace  Výměra v ha 

PS-P1 smíšené výrobní VS - 1,25 

PS-P2 smíšené výrobní VS - 0,47 

PS-P3 smíšené výrobní VS - 1,31 

PS-P4 smíšené výrobní VS - 2,84 
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PS-P5 smíšené výrobní VS - 3,48 

PS-P6 smíšené výrobní VS - 1,70 

PS-P7 
výroby a skladování – 

těžkého průmyslu 
VT - 3,70 

PS-P9 
výroby a skladování – 

těžkého průmyslu 
VT - 28,05 

PS-P10 
občanského vybavení – 

komerčních zařízení 
OK - 0,59 

Plocha přestavby vymezená Změnou č. 3 

3/PS-P1 smíšené specifické SX 

územní studie – vložení dat  

o této studii do evidence územ. 

pl. činnosti do 4 let od vydání 

Změny č. 3 

  10,81 

Plocha přestavby vymezená Změnou č. 4 

4/PS-P1 smíšené výrobní  VS - 0,10 

 

k. ú. Šumbark 
Označení  

ploch 
Plocha – způsob využití Podmínky realizace  Výměra v ha 

SU-P1 smíšené výrobní VS - 1,62 

SU-P2 smíšené výrobní VS - 1,05 

SU-P3 
občanského vybavení - 

hřbitovů 
OH - 3,12 

SU-P4 smíšené výrobní VS - 0,44 

SU-P5 smíšené výrobní VS - 0,77 

 

Plochy přestavby dopravní infrastruktury silniční (DS) 
Označení  

ploch 

Plocha – způsob využití k. ú. Výměra v ha 

 DS1 dopravní infrastruktury silniční 
Havířov-město, Dolní Suchá, 

Prostřední Suchá 
44,10 

DS2 dopravní infrastruktury silniční Bludovice 0,71 
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C.4 SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ 

 

1) Navržená koncepce systému sídelní zeleně navržená územním plánem respektuje stávající 

plochy veřejné zeleně a doplňuje je novými plochami, situovanými především v lokalitách 

s navrženou soustředěnou obytnou výstavbou. 

2) Sídelní zeleň stabilizovaná a navržená  je tvořena plochami:  

zemědělskými – zahradami (ZZ),  

veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV),  

smíšenými nezastavěného území (SN), 

lesními – hospodářskými  (L), 

lesními – rekreačními (LR) 

přírodními – územního systému ekologické stability (ÚSES). 

3) Plochy zemědělské – zahrad (ZZ) vymezují část stávajících zahrad, které nebyly zahrnuty 

do ploch smíšených obytných městských, smíšených obytných venkovských nebo ploch 

bydlení individuálního. Plochy zemědělské – zahrad (ZZ) zahrnují samostatné zahrady, 

které slouží k drobné zemědělské produkci – pěstování zemědělských plodin pro vlastní 

potřebu vlastníků pozemků zařazených do těchto ploch. 

 Navržené zastavitelné plochy zemědělské – zahrady (ZZ): 
Označení  

ploch 
Plocha – způsob využití Výměra v ha 

k. ú. Bludovice 

BL-Z16 zemědělské - zahrady (ZZ) 0,44 

BL-Z21 zemědělské - zahrady (ZZ) 0,13 

BL-Z28 zemědělské - zahrady (ZZ) 0,16 

Zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 4 

4/BL-Z1 zemědělské - zahrady (ZZ) 0,11 

4/BL-Z8 zemědělské - zahrady (ZZ) 0,25 

k. ú. Dolní Datyně 

DD-Z22 zemědělské – zahrady (ZZ) 0,74 

Zastavitelná plocha vymezená Změnou č. 4 

4/DD-Z4 zemědělské - zahrady (ZZ) 0,25 

k. ú. Dolní Suchá 

DS-Z32 zemědělské - zahrady (ZZ) 0,25 

DS-Z36 zemědělské – zahrady (ZZ) 0,21 

k. ú. Havířov-město 

HM-Z43 zemědělské – zahrady (ZZ) 0,10 

Zastavitelná plocha vymezená Změnou č. 2 

2/HM-Z2 zemědělské – zahrady (ZZ) 0,15 

k. ú. Prostřední Suchá 

PS-Z31 zemědělské – zahrady (ZZ) 0,24 

k. ú. Šumbark 

SU-Z19 zemědělské – zahrady (ZZ) 0,22 
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4) Respektovat stabilizované a navržené plochy veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV),  

tj. plochy veřejně přístupné, s převahou nezpevněných ploch se zelení (travním, keřovým 

i stromovým patrem). Realizace ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné je také 

přípustná ve všech zastavitelných plochách, plochách přestavby a v plochách zastavěného 

území v souladu s podmínkami stanovenými v kapitole F. Stanovení podmínek pro využití 

ploch s rozdílným způsobem využití, aniž jsou vymezeny územním plánem. 

 Navržené plochy veřejných prostranství - zeleně veřejné (ZV): 
Označení  

ploch 
Plocha – způsob využití 

Výměra 

v ha 

k. ú. Bludovice 

BL-ZV1 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,61 

BL-ZV2 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 1,96 

BL-ZV3 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 1,96 

BL-ZV4 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,35 

BL-ZV5 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 1,38 

BL-ZV6 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 1,15 

BL-ZV7 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,15 

BL-ZV8 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,47 

BL-ZV9 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 3,19 

BL-ZV10 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 1,03 

BL-ZV11 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,57 

k. ú. Dolní Suchá 

DS-ZV1 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 3,24 

DS-ZV2 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 2,42 

k. ú. Havířov-město 

HM-ZV1 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 1,13 

HM-ZV2 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 3,25 

HM-ZV3 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 5,54 

k. ú. Prostřední Suchá 

PS-ZV1 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 6,43 

PS-ZV2 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,25 

k. ú. Šumbark 

SU-ZV1 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 3,19 

SU-ZV2 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,33 

SU-ZV3 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,48 

SU-ZV4 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,86 

SU-ZV5 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 1,01 

SU-ZV6 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 1,94 

SU-ZV7 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,28 

SU-ZV8 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,53 

SU-ZV9 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,82 
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5) Územním plánem jsou vymezeny stávající a navržené plochy smíšené nezastavěného 

území (SN), tj. plochy krajinné zeleně tvořené nehospodářskými dřevinnými porosty, 

břehovými porosty kolem vodních toků, mokřady, plochami zemědělsky obhospodařované 

půdy o menších výměrách apod., které plní funkci krajinotvornou a ochrannou. Při 

výsadbě na navržených plochách nutno respektovat rozhledová pole u křižovatek dle 

příslušných předpisů. 

Podrobněji viz oddíl E.1.  

 Navržené plochy smíšené nezastavěného území (SN): 
Označení  

ploch 
Plocha – způsob využití Výměra v ha 

k. ú. Bludovice 

BL-SN1 smíšené nezastavěného území (SN) 0,70 

k. ú. Havířov-město 

HM-SN1 smíšené nezastavěného území (SN) 0,06 

k. ú. Prostřední Suchá 

PS-SN1 smíšené nezastavěného území (SN) 4,24 

 

6) Územním plánem jsou vymezeny navržené plochy smíšené nezastavěného území – 

rekultivací (SR) 

 
Označení  

ploch 
Plocha – způsob využití Výměra v ha 

k. ú. Dolní Suchá 

DS-SR1 
smíšené nezastavěného území (SR) - 

rekultivace 
23,44 

DS-SR3 
smíšené nezastavěného území (SR) 

- rekultivace 
1,99 

DS-SR4 
smíšené nezastavěného území (SR) 

- rekultivace 
2,10 

k. ú. Prostřední Suchá 

PS-SR1 
smíšené nezastavěného území (SR) 

- rekultivace 
29,62 

PS-SR2 
smíšené nezastavěného území (SR) 

- rekultivace 
4,17 

PS-SR4 
smíšené nezastavěného území (SR) 

- rekultivace 
37,36 

PS-SR5 
smíšené nezastavěného území (SR) 

- rekultivace 
12,39 

 

7) Územním plánem jsou vymezeny pozemky určené k plnění funkcí lesa vymezené jako 

stávající plochy lesní - hospodářské (L). Územním plánem je navržena jedna plocha lesní - 

hospodářská. Podrobněji viz oddíl E.1. 

 
Označení  

ploch 
Plocha – způsob využití Výměra v ha 

k. ú. Šumbark 

SU-L1 lesní - hospodářské (L) 0,43 
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8) Územním plánem jsou vymezeny pozemky lesů hospodářských navržené ke změně 

funkčního využívání na pozemky lesní – rekreační (LR) v k. ú. Bludovice, Dolní Suchá, 

Havířov-město, Prostřední Suchá a Šumbark. 

9) Územním plánem jsou vymezeny plochy přírodní pro územní systém ekologické stability 

(ÚSES), prvky regionální a lokální. Podrobněji viz oddíl E.2.  

10) Výsadba alejí je přípustná ve všech funkčních plochách. Při výsadbě nutno respektovat 

rozhledová pole u křižovatek dle příslušných předpisů. 
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D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO 

JEJÍ UMISŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU 

INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH 

VYUŽITÍ 

 

D.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – OBECNÁ USTANOVENÍ PRO 

JEDNOTLIVÉ DRUHY DOPRAV 

 

1) Cílem návrhu rozvoje silniční dopravní infrastruktury v řešeném území je zlepšit 

parametry komunikační sítě, vytvořit podmínky pro zajištění dopravní obsluhy 

zastavitelných ploch, zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy a omezení negativních 

vlivů silniční dopravy na životní prostředí. Jednotlivé návrhy dopravních staveb 

a souvisejících zařízení dopravní infrastruktury budou realizovány v příslušných plochách 

dopravní infrastruktury silniční (DS) nebo komunikací (K). Jde o plochy zohledňující 

možné směrové odchylky osy trasy navrhované stavby, úpravy ostatní komunikační sítě 

nebo úpravy tras sítí technické infrastruktury. Ostatní pozemní komunikace a stavby 

dopravní infrastruktury, neřešené v grafické části územního plánu, budou řešeny 

v dopravních plochách nebo ostatních funkčních plochách dle územně–technických 

podmínek v souladu s podmínkami stanovenými pro využití ploch s rozdílným způsobem 

využití.  

Územní rezervou pro vedení staveb dopravní infrastruktury silniční se rozumí 

nestabilizované území o proměnlivé šířce, s orientačním vymezením osy výhledové 

dopravní stavby, které vymezuje plošné nároky dopravních staveb s předpokládanou 

realizací v dlouhodobém časovém horizontu. v tomto území nesmí být jeho využití 

měněno způsobem, který by znemožnil nebo zásadně ztížil realizaci takto vymezené 

dopravní stavby. 

2) Návrh rozvoje drážní dopravy je soustředěn především na její využití v oblasti osobní 

a nákladní dopravy a stabilizaci územní rezervy pro realizaci vysokorychlostní trati. 

Úpravy stávajících železničních tratí budou realizovány v plochách DD. 

3) Koncepce rozvoje pěší a cyklistické dopravy je obecně zaměřena na vytvoření podmínek 

umožňující oddělování pěší dopravy od dopravy vozidlové, zvýšení bezpečnosti provozu 

chodců a cyklistů, na zlepšení prostupnosti území a vytvoření podmínek v území pro 

rozvoj cestovního ruchu s podporou propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního 

ruchu. Záměry podporující rozvoj infrastruktury pěší a cyklistické dopravy (chodníky, 

stezky pro chodce, stezky pro cyklisty, pruhy nebo pásy pro cyklisty v prostorech 

komunikací) je přípustné realizovat ve všech funkčních plochách dle územně – 

technických podmínek v souladu s podmínkami stanovenými pro využití ploch 

s rozdílným způsobem využití. 

4) Cílem návrhu řešení problematiky statické dopravy v řešeném území je stanovení zásad 

pro umisťování parkovacích a odstavných ploch a zařízení v území. Navržen je stupeň 

automobilizace, který bude závazný pro veškerá nová zařízení statické dopravy. Lokality 

pro umístění parkovacích a odstavných ploch, orientačně řešené v grafické části územního 

plánu, jsou považovány za koncepční a nevymezují přesné uspořádání těchto zařízení. 

Parkovací a odstavné kapacity lze tak realizovat bez přesného vymezení v grafické části 

územního plánu v dotčených funkčních plochách dle územně – technických podmínek 

v souladu s podmínkami stanovenými pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, 

mimo ploch s rozdílným způsobem využití, u nichž jsou tato zařízení zařazena mezi 

nepřípustné využití. 
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5) Pro potřeby územního plánu se ostatními druhy dopravy rozumí doprava letecká, vodní 

a ostatní zařízení dopravy (např. hipotrasy). Zařízení letecké ani vodní dopravy se 

v řešeném území nenacházejí.  

 

 

D.1.1 DOPRAVA SILNIČNÍ 

 

1) Na nadřazené komunikační síti je navržena (je navrženo): 

1.1) přestavba silnice I/11, v úseku Havířov, hranice k. ú. – Havířov - západ, rondel, na 

čtyřpruhové směrově rozdělené šířkové uspořádání, včetně vyvolaných úprav ostatní 

komunikační sítě (součást VPS D30 dle A-ZÚR MSK) . 

1.2) přeložka silnice I/11, v úseku Havířov, rondel – Havířov, Dolní Suchá (součást VPS 

D30 dle A-ZÚR MSK) včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

1.3) přeložka silnice I/11, v úseku Havířov, Dolní Suchá – Havířov, Bludovice (VPS D31 

dle ZÚR MSK) včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

1.4) přeložka silnice I/11 v úseku Havířov, Bludovice – Český Těšín (VPS D32 dle ZÚR 

MSK) ve dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně 

vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

1.5) přeložka silnice III/4731 v úseku Havířov, křižovatka s ul. Na Nábřeží – Horní 

Bludovice ve dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně 

vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

1.6) dílčí přeložky silnice III/4739 (ul. J Kotase) v Dolní Datyni ve dvoupruhovém směrově 

nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační 

sítě. 

1.7) prodloužení Dlouhé Třídy do silnice III/4742 v Životicích (VPS D202 dle ZÚR MSK) 

ve dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných 

úprav ostatní komunikační sítě. 

1.8) prodloužení silnice III/4726 (ul. Petřvaldská) z Havířova, Šumbarku do silnice III/4746 

v Prostřední Suché ve dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání, 

s mimoúrovňovým křížením vlečky, mimoúrovňovou křižovatkou s přeložkou silnice 

I/11 a včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

1.9) spojka silnice III/4746 v Prostřední Suché a silnice III/4744 v Horní Suché vedená 

podél železniční trati č. 321 ve dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém 

uspořádání a včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

1.10) propojení silnice II/479 a ul. U Nádraží přes ul. U Závor v Havířově, Šumbarku ve 

dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav 

ostatní komunikační sítě. 

1.11) propojení ul. U Nádraží a prodloužené ul. Petřvaldské v Havířově, Šumbarku ve 

dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav 

ostatní komunikační sítě. 

 

2) Na síti komunikací nižšího dopravního významu je navrženo: 

2.1) propojení ul. U Koupaliště s ul. Formanskou přes území sousedního Šenova. 
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2.2) komunikační propojení ul. U Koupaliště a U Letního kina vedené po protipovodňové 

hrázi. 

2.3) dopravní napojení sportovního areálu v Havířově, Šumbarku (Tenisový klub Havířov, 

TJ Slovan Havířov) z ul. U Nádraží, včetně zapojení do ul.Opletalova. 

2.4) zapojení ul. Požárnická do propojení ul. U Nádraží a prodloužené ul. Petřvaldské 

v Havířově, Šumbarku a její prodloužení do ul. Orlovské (stávající silnice II/475) 

a podél vlečky až do silnice III/47210. 

2.5) prodloužení ul. Školní přes ul. Novou do navrženého prodloužení silnice III/4726  

(ul. Petřvaldské) v Havířově, Šumbarku, včetně nového zapojení ul. Letní. 

2.6) obslužné komunikace pro zastavitelné plochy VL vymezené v prostoru Sušanských 

rybníků v Dolní Suché a jejich zapojení do trasy silnice II/475. 

2.7) prodloužení ul. Nový Svět do obslužných komunikací navržených v zastavitelných 

plochách VL, které jsou vymezeny v prostoru Sušanských rybníků v Dolní Suché. 

2.8) nové zapojení komunikací, které jsou navrženy pro dopravní obsluhu zastavitelných 

ploch v lokalitě Hornického sídliště v Prostřední Suché do trasy silnice II/475, a to 

v poloze stávající křižovatky s ul. Starou. 

2.9) úprava zapojení ul. Dělnická do silnice II/475 v Prostřední Suché. 

2.10) přeložení ul. Přátelství v úseku mezi navrženou prodlouženou ul. Dlouhou a ul. Na 

Dolanech, včetně směrové úpravy trasy v Životicích v lokalitě za Merkurem. Původní 

trasu ul. Přátelství vedenou podél lesa je navrženo využít pro vedení cyklistické stezky. 

2.11) spojka mezi přeložkou silnice III/4731  a ul. Formanskou, včetně zapojení ul. Mezidolí 

a Na Vyhlídce. 

2.12) obslužná komunikace pro navrženou zástavbu v sousedních Horních Bludovicích 

zapojená do silnice III/4735 (ul. Frýdecká) v prostoru křižovatky s ul. U Lipek. 

2.13)  nové propojení ul. Mládežnická a v Zátiší v sídlišti v Havířově, Podlesí. 

 

3) Na komunikační síti jsou vymezeny územní rezervy pro: 

3.1) pro novostavbu silnice I. třídy mezi Petřvaldem (silnicí I/59) a Havířovem, Dolní 

Suchou (přeložkou silnice I/11) – D511 dle ZÚR MSK, včetně mimoúrovňové 

křižovatky s přeložkou silnice I/11 (stavby D31 a D512 dle ZÚR MSK) 

3.2) územní rezerva pro dokončení přeložky silnice I. třídy ve čtyřpruhovém směrově 

rozděleném uspořádání v úseku mezi Havířovem, Dolní Suchou a Havířovem, 

Bludovicemi – D512 dle ZÚR MSK 

3.3) pro novostavbu silnice I. třídy mezi Havířovem, Bludovicemi a Třanovicemi (R48), 

včetně mimoúrovňové křižovatky s trasou přeložky I/11, silnicí II/474 a silnicí III/4742 

(územní rezerva dle ZÚR MSK D521).  

4) U zastavitelných ploch a zastavěných území s obtížně zajistitelnou dopravní obslužností, 

jejíchž způsob není Územním plánem Havířov stanoven, bude možnost dopravní obsluhy 

prokázána jiným způsobem (např. dopravní studií, zajištěním věcných břemen apod.). 

Nové místní nebo veřejně přístupné účelové komunikace, které budou zpřístupňovat 

jednotlivé pozemky, jejichž obsluha není umožněna přímo ze stávajících komunikací nebo 

úseků vymezených v grafické části, je přípustné řešit v rámci dotčených funkčních ploch 

v souladu s podmínkami pro jejich využití, a to za následujících podmínek: 
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- nebudou narušeny jiné prvky chráněné dle platných právních předpisů (z hlediska 

ochrany přírody, hygienických limitů apod.); 

- řešení směrových a šířkových úprav komunikací a křižovatek nebude řešeno v rozporu 

s podmínkami ochrany kulturních památek a chráněného území; 

- nedojde ke zhoršení stávající dopravní obslužnosti; 

- navržené místní komunikace a úpravy stávajících úseků místních komunikací budou 

realizovány v šířkových kategoriích pro jednopruhové a dvoupruhové komunikace dle 

normových hodnot (včetně případných chodníků a pásů nebo pruhů pro cyklisty); 

- odstup nových budov navržených podél stávajících nebo nových místních obslužných 

komunikací III. třídy (místní komunikace funkční skupiny C) bude minimálně 10 m od 

osy komunikace, pro nové budovy navržené podél místních komunikací II. třídy 

(místních komunikací funkční skupiny B) a podél průtahů silnic II. a III. třídy  

v zastavěném území bude dodržen odstup minimálně 15 m od osy komunikace, pro 

nové budovy navržené podél průtahů silnic I. třídy je nutno dodržet odstup minimálně 

25 m od osy komunikace. Tyto nezastavěné odstupy je nutno hájit především z důvodu 

vedení sítí technické infrastruktury, realizaci sjezdů k nemovitostem nebo úpravám 

dopravních prostorů komunikací. 

- veškeré nové křižovatky, křížení a sjezdy na síti pozemních komunikací budou řešeny 

v souladu s příslušnými právními předpisy z oboru dopravy; 

- napojení jednotlivých funkčních ploch a navržených místních komunikací na silniční 

a místní komunikace musí vyhovět požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na 

pozemních komunikacích dle příslušných právních předpisů; 

- při návrhu nových komunikací nebo úpravách stávajících úseků budou respektovány 

normy z oboru požární bezpečnosti staveb; 

- bude řešeno vedení a ochrana sítí technické infrastruktury; 

 

5) Lokální úpravy komunikací, které nejsou řešeny v grafické části územního plánu (šířkové 

úpravy komunikací, dílčí úpravy křižovatek spočívající v uvolnění rozhledových polí nebo 

ve zlepšení průjezdnosti úpravou poloměrů obrub křižovatek, šířkové homogenizace 

jednotlivých úseků, doplnění výhyben a obratišť, úpravy komunikačních prostorů pro 

vymezení parkovacích stání podél hlavního dopravního prostoru, realizace chodníků nebo 

stezek pro cyklisty nebo úpravy zařízení veřejné hromadné dopravy) je přípustné řešit ve 

stávajících nebo navržených plochách dopravní infrastruktury silniční (DS), plochách 

komunikací (K) nebo navazujících funkčních plochách, a to v souladu s podmínkami 

stanovenými pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a za předpokladu dodržení 

zásad stanovených bodem 4. 

 Přednostně budou realizovány úpravy následujících komunikací: 

 - v k. ú. Šumbark: ul. U Jelena, Petřvaldská, Anglická; 

 - v k. ú. Dolní Suchá: ul. Šumbarská, Prachatická, Lazecká; 

 - v k. ú. Prostřední Suchá: ul. Nový Svět, Na Pavlasůvce, Kpt. Jasioka, U Skleníků, 

 Hornosušská, Životická a Přátelství; 

 - v k. ú. Bludovic: silnice III/01140 (ul. Na Záguří), silnice III/4735 (ul. Frýdecká),  

 ul. Zelená, Selská, Na Kempách, Farská, U Kostela, Zákostelí, Záhumenková, 

 Na Lánech, K Lučině, Datyňská, Mezidolí, ul. Přátelství v lokalitě za Merkurem 

 a navazující ul. Na Dolanech; 



 

 29 

 

 - v k. ú. Dolní Datyně: silnice III/4739 (ul. J. Kotase) ve stávajících úsecích,  

 Na Hlinikách;  

 - v k. ú. Havířov-město: ul. U Stromovky a Mánesova pro zdůraznění jejich funkce  

 odlehčovací trasy vůči silnici I/11 (ul. Hlavní), Formanská, Na Důlňáku. 

 

 

D.1.2  DOPRAVA DRÁŽNÍ 

 

1) Nové plochy drážní dopravy nejsou navrhovány. Úpravy železniční trati č. 321 

(optimalizace, elektrifikace, úpravy ploch železničních stanic a zastávek, realizace nových 

zastávek včetně nástupišť a jednoduchých přístřešků pro cestující a ostatní nezbytné 

úpravy dráhy) je navrženo realizovat ve stávajících plochách dopravní infrastruktury drážní 

(DD) – stavba DZ14 dle ZÚR MSK.  

 

 

D.1.3  DOPRAVA STATICKÁ - ODSTAVOVÁNÍ A PARKOVÁNÍ AUTOMOBILŮ 

 

1) Stupeň automobilizace, který bude závazný pro veškerá nová parkovací a odstavná 

zařízení, je stanoven hodnotou 1 : 2,5. 

2) Pro osobní automobily obyvatel bytových domů a pro parkování vozidel u objektů 

občanské vybavenosti vybudovat další odstavné a parkovací kapacity, a to přednostně 

formou podzemních nebo nadzemních hromadných parkovacích garáží a parkovacích 

domů nebo systémů. Stání na terénu budou realizována pouze v odůvodněných případech 

(např. ve složitých územně technických podmínkách, stísněných podmínkách apod.). 

 

 

D.1.4  PROVOZ CHODCŮ A CYKLISTŮ 

 

1) Chodníky podél stávajících komunikací, stezky pro chodce a stezky pro cyklisty (event. 

pro společný pohyb chodců a cyklistů) a pásy nebo pruhy pro cyklisty v prostorech 

komunikací, je přípustné realizovat dle místní potřeby.  

2) Respektovat návrh stezky pro cyklisty vedenou v trase Havířov – Žermanice přes k. ú. 

Havířov-město a Bludovice. 

3) Respektovat návrh stezky pro cyklisty vedenou v trase Havířov – Těrlická přehrada přes 

k. ú. Havířov-město a Bludovice. 

4) Pro cykloturistiku dále respektovat: 

- trasu ze Šumbarku od ul. M. Pujmanové přes. ul. Mládí, Obránců Míru, SNP, 

U Nádraží k rondelu u vlakového nádraží a dále přes Hlavní Třídu, Dlouhou Třídu 

a přes prodlouženou Dlouhou Třídu dále do Těrlicka (pozn.: úsek vedený po Hlavní 

a Dlouhé Třídě je již realizován). Z hlediska cyklistické dopravy jde o základní osu 

města, 

- trasu ze Šumbarku od restaurace U Jelena, přes ul. Výletní a podél prodloužené silnice 

III/4726 (ul. Petřvaldská) do Prostřední Suché k silnici III/4746 (ul. Dělnické) a dále 

podél navržené spojky silnic III/4746 a III/4744 z Prostřední Suché do Horní Suché, 

- trasu vedenou po silnici III/01140  (ul. Na Záguří) a III/4742 (ul. Padlých hrdinů) 

z Prostředních Bludovic do Životic a dále po silnici II/474 přes Pacalůvku do 

Albrechtic, 
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- trasa vedená z Horní Suché po ul. Hornosušská a dále po silnici III/4745 a I/11  

(ul. 17. Listopadu), ul. Na Nábřeží a částečně po přeložce silnice III/4731 do Bludovic, 

odkud je dále přes ul. Na Kempách a Na Lánech a opět po přeložce silnice III/4731 

svedena do Horních Bludovic,  

- trasa vedená ze Šumbarku od sídliště po ul. Šumbarská k silnici III/47210  

(ul. Orlovská) a dále po silnici II/475 (ul. Vodní) do Horní Suché, 

- trasa vedená centrem města podél Národní Třídy, silnice I/11 (ul. Těšínské) a dále po  

ul. Okrajová, přes ul. Rodinnou, Havraní, Na Kavkovicích, Strmou a Hraniční do 

Prostředních Bludovic k silnici III/4742 (ul. Padlých hrdinů), 

- stezku mezi Havířovem a Žermanickou přehradou vedenou od ul. U Letního Kina 

podél meandrů Lučiny a dále přes ul. Mezidolí, Na Lánech, Na Kempách a Luční do 

Horních Bludovic.  

 

 

D.1.5  OSTATNÍ DRUHY DOPRAVY 

 

1) Realizace hipotras nebo hipostezek je, vzhledem k jejich přírodnímu charakteru (zpravidla 

nejsou vymezovány stavebními úpravami), přípustná ve všech funkčních plochách dle 

územně – technických podmínek v souladu s podmínkami stanovenými pro využití ploch 

s rozdílným způsobem využití. 

 

 

D.1.6  OCHRANA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ 

Z DOPRAVY 

 

1) V plochách situovaných v návaznosti na stávající i navržené silniční komunikace je možné 

umisťovat pouze takové stavby, u kterých budou provedena preventivní opatření pro 

zajištění přípustného hygienického zatížení externalitami dopravy nebo pouze budovy, 

jejichž funkce nevyvolá potřebu provedení těchto preventivních opatření.  

Územním plánem je stanovena vzdálenost od výše uvedených komunikací, v rámci které je 

nutno prokázat dodržení příslušných hygienických předpisů z hlediska ochrany zdraví 

obyvatel před nepříznivými účinky hluku a vibrací při užívání stavby nebo objektu (tzn. je 

nutno splnit podmínky pro ochranu před hlukem v chráněném venkovním prostoru, resp. 

chráněném venkovním prostoru staveb, v odůvodněných případech pak alespoň 

v chráněném vnitřním prostoru staveb). Tyto odstupy jsou pro jednotlivé třídy komunikací 

stanoveny minimálně takto: 

 - pro stávající a navržené silnice I. třídy v šířce 100 m od osy na obě strany, 

 - pro stávající a navržené silnice II. a III. třídy v šířce 50 m od osy na obě strany, 

 - pro stávající a navržené sběrné místní komunikace v šířce 30 m od osy na obě strany, 

- pro místní obslužné komunikace vyššího dopravního významu v šířce 15 m od osy na 

obě strany. 

2) V plochách situovaných v návaznosti na železniční tratě je možné umisťovat pouze takové 

stavby, u kterých budou provedena preventivní opatření pro zajištění přípustného 

hygienického zatížení externalitami dopravy nebo pouze budovy, jejichž funkce nevyvolá 

potřebu provedení těchto preventivních opatření.  

 Územním plánem je stanoven odstup od železničních tratí v šířce 60 m od osy krajní koleje, 

v rámci kterého je nutno prokázat dodržení příslušných hygienických předpisů z hlediska 

ochrany zdraví obyvatel před nepříznivými účinky hluku a vibrací při užívání stavby nebo 

objektu (tzn. je nutno splnit podmínky pro ochranu před hlukem v chráněném venkovním 
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prostoru, resp. chráněném venkovním prostoru staveb, v odůvodněných případech pak 

alespoň v chráněném vnitřním prostoru staveb). 

 

 

D.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 

1) Sítě technické infrastruktury přednostně vést v plochách veřejně přístupných - 

 v komunikacích, nebo v plochách podél komunikací. 

2) Zakreslení tras sítí technické infrastruktury v územním plánu je schématické vzhledem 

k měřítku výkresů a zachování čitelnosti, trasy sítí upřesňovat při zpracování podrobnější 

dokumentace. 

3) Sítě technické infrastruktury je možno realizovat ve všech plochách zastavěného území, 

plochách zastavitelných a plochách neurbanizovaných, tj. plochách lesů (L), zemědělských 

(Z),  smíšených nezastavěného území (SN), smíšených nezastavěného území - rekultivací 

(SR) a v omezeném rozsahu v plochách přírodních – územního systému ekologické 

stability (ÚSES), v souladu s podmínkami uvedenými v oddíle F. této textové části. 

 

 

D.2.1  VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

 

1) Zásobení navržených zastavitelných ploch pitnou vodou řešit rozšířením veřejného 

vodovodu o zásobní řady v k. ú. Havířov-město, Šumbark, Bludovice, Prostřední Suchá, 

Dolní Suchá a Dolní Datyně.  

2) V zastavitelných plochách mimo dosah veřejného vodovodu řešit zásobení pitnou vodou 

individuálně pomocí domovních studní. 

3) Respektovat návrh na rekonstrukci stávajících přívodních řadů DN 200 na DN 500. 

4) Respektovat návrh přeložky přivaděče DN 300 Bludovice – Životice a DN 350 Životice – 

Prostřední Suchá. 

5) Respektovat návrh na osazení redukčních ventilů na hlavních zásobních vodovodních 

řadech, které jsou pod tlakem vodojemu Bludovice 32 000 m3 za účelem snížení tlaku 

v oblastech pod kótou 280 m n. m. 

6) Dodávku vody do veřejného vodovodu nadále zajišťovat z Ostravského oblastního 

vodovodu. 

7) Hájit plochu pro zdvojení převaděče OOV DN 800 Bludovice – Karviná. 

8) Respektovat návrhy přívodního a zásobního řadu pro rozšíření stávajících akumulací 

zemního a věžového vodojemu Šumbark. 
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D.2.2  VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD 

 

1) V k. ú. Havířov-město, Šumbark, Bludovice, Dolní Suchá a Prostřední Suchá napojit 

zastavitelné plochy na stávající kanalizaci zakončenou na čistírně odpadních vod Havířov.  

2) V k. ú. Havířov-město vybudovat soustavnou splaškovou kanalizaci s jednou čerpací 

stanicí.  

3) Stokovou síť v k. ú. Šumbark rozšířit o další stoky splaškové kanalizace pro 

odkanalizování navržených zastavitelných ploch. 

4) V k. ú. Bludovice vybudovat soustavnou splaškovou kanalizaci s pěti čerpacími stanicemi. 

5) V k. ú. Dolní Suchá vybudovat soustavnou splaškovou kanalizaci se dvěma čerpacími 

stanicemi. 

6) V k. ú. Prostřední Suchá vybudovat soustavnou splaškovou kanalizaci se dvěma čerpacími 

stanicemi. 

7) Stávající lokální čistírnu odpadních vod v místní části Životice zrušit po vybudování 

navržené splaškové kanalizace. 

8) Stokovou síť navrženou dle zpracovaných projektů rozšířit o další stoky splaškové 

kanalizace (gravitační a tlakové) pro odkanalizování navržených zastavitelných ploch 

v dosahu stávající či plánované kanalizace v k. ú. Havířov-město, Šumbark, Bludovice, 

Dolní Suchá a Prostřední Suchá. 

9) V k. ú. Dolní Datyně vybudovat soustavnou splaškovou kanalizaci se třemi čerpacími 

stanicemi. 

10) V místní části Životice (k. ú. Bludovice) vybudovat soustavnou splaškovou kanalizaci 

a lokální čistírnu odpadních vod Životice. 

11) Likvidaci splaškových vod ze zastavěného území a zastavitelných ploch situovaných 

mimo dosah stávající či navržené kanalizace řešit individuálně, a to v žumpách 

s vyvážením odpadu na čistírny odpadních vod nebo v domovních či lokálních čistírnách 

odpadních vod vyústěných do vhodných recipientů. 

12) Přebytečné srážkové vody, které nevsáknou do terénu, odvádět řízeně přes retenční 

zařízení, dešťovou kanalizací nebo mělkými zatravněnými příkopy do vhodného 

recipientu. Realizaci dešťové kanalizace nebo příkopů připustit ve zdůvodněných trasách 

kdekoliv v území, aniž jsou tyto trasy vymezeny v grafické části. 

13) Technologické odpadní vody z ploch smíšených výrobních, ploch výroby a skladování 

– lehkého průmyslu, ploch výroby a skladování – těžkého průmyslu a ploch výroby 

a skladování – výroby zemědělské vypouštět do veřejné kanalizace v souladu 

s kanalizačním řádem, tj. zajištěním patřičného předčištění či neutralizace vypouštěných 

vod. 

14) Respektovat návrh napojení části obce Těrlicko na stokovou síť Havířova zakončenou 

na ÚČOV Havířov.  

15) Respektovat napojení části Města Petřvald na stokovou síť Havířova zakončenou na 

ÚČOV Havířov. 
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D.2.3 VODNÍ REŽIM 

 

1) Respektovat návrh na sanaci a zkapacitnění koryta Sušanky (k. ú. Dolní Suchá a Prostřední 

Suchá). 

2) Vodní toky nezatrubňovat. Případné úpravy směrových a sklonových poměrů provádět 

přírodě blízkým způsobem s použitím přírodních materiálů. 

3) Nepovolovat výstavbu nových objektů a oplocení, které by znemožňovaly údržbu koryt 

a břehů vodního toku Lučiny v šířce nejvýše do 8 m od břehových hran, a u ostatních 

vodních toků v šířce do 6 m od břehových hran. 

4) Nepovolovat výstavbu nových objektů, kromě staveb a zařízení nezbytné dopravní 

a technické infrastruktury, nezbytných staveb souvisejících s vodním hospodářstvím 

a protipovodňová opatření ve stanovených záplavových území vodních toků Lučiny, 

Sušanky a Venclůvky. 

5) Respektovat návrh na zrušení dvou stávajících vodních ploch situovaných podél vodního 

toku Sušanky a následné využívání těchto ploch pro výrobu a skladování – lehký průmysl. 

 

 

D.2.4 ENERGETIKA 

 

Zásobování elektrickou energií 

1) Vypuštěn. 

2) Respektovat koridor pro trasu přívodního nadzemního vedení VVN 110 kV z TS 

Albrechtice do transformační stanice 110/22 kV Karviná-Doly. 

3) Nárůst elektrického příkonu města do roku zajistit ze stávající TS 110/22 kV Havířov B, 

spolu s dodávkou z linek 22 kV – VN74 a VN 79. 

4) Respektovat navrženou územní rezervu pro výstavbu zapouzdřené TS 110/22 kV. 

5) Potřebný transformační výkon pro byty, vybavenost, objekty druhého bydlení a drobné 

podnikatelské aktivity zajistit ze stávajících distribučních trafostanic 22/0,4 kV, které 

budou doplněny novými DTS navrženými pro zastavitelné plochy, příp. s předpokládaným 

nedostatkem transformačního výkonu.  

6) Respektovat ochranná pásma nadzemních vedení ZVN - 400 kV, VVN - 110 kV, vedení 

distribuční soustavy VN - 22 kV a elektrických stanic. 

 

Zásobování plynem 

1) Dodávku plynu zajistit ze stávajících vysokotlakých zařízení s rekonstrukcí RS 17, 23 a 94 

na požadovaný výkon. 

2) Další rozvoj plynofikace orientovat především na dodávku plynu ze středotlaké plynovodní 

sítě.  

3) Nové plynovody, navazující na nízkotlakou plynovodní síť, navrhovat s parametry pro 

středotlakou plynovodní síť. 

4) Respektovat ochranná pásma vysokotlakých a středotlakých plynovodů včetně regulačních 

stanic. 

 

 

 



 

 34 

 

Zásobování teplem  

1) Pro stávající a novou výstavbu na plochách s předpokládanou hromadnou bytovou 

výstavbou a občanskou vybavenost situovanou v jejím okolí preferovat dodávky tepla ze 

soustavy CZT. 

2) V palivo-energetické bilanci tepelných zdrojů preferovat využití zemního plynu 

s doplňkovou funkcí elektrické energie a dřevní hmoty. 

3) Respektovat ochranná pásma tepelných rozvodů a předávacích stanic. 

 

 

D.2.5  ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 

 

1) Plochy pro elektronické komunikace nejsou územním plánem navrženy.  

2) Respektovat ochranná pásma přenosových elektronických komunikačních vedení.  

 

 

D.3 UKLÁDÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ 

 

1) Ve správním území města Havířov není územním plánem vymezena plocha pro 

vybudování zařízení pro nakládání s komunálními odpady nebo skládky. 

2) Nové sběrné dvory (třídící dvory, sběrny surovin) lze realizovat a provozovat v rámci 

ploch smíšených výrobních (VS), ploch výroby a skladování – lehkého průmyslu (VL), 

ploch výroby a skladování – těžkého průmyslu (VT) a ploch bydlení hromadného (BH) 

v souladu s podmínkami stanovenými v oddíle F. pro tyto plochy. 

 

 

D.4 OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

 

1) Nové stavby a zařízení občanského vybavení mohou být realizovány v souladu 

s podmínkami stanovenými pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz oddíl F). 

2) Účel využívaní stávajících zařízení a staveb občanského vybavení může být změněn 

v souladu s podmínkami stanovenými pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz 

oddíl F). 

3) V případě realizace nového zařízení občanského vybavení musí být zabezpečen v rámci 

vlastního pozemku dostatek parkovacích míst, nebo musí být tato místa zajištěna 

s ohledem na urbanistickou koncepci okolní zástavby, veřejných prostranství a veřejné 

zeleně, dopravní obsluhu území apod. 

4) Územním plánem jsou navrženy dále uvedené zastavitelné plochy a plochy přestavby 

občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) z důvodu zabezpečení vhodných ploch 

pro rozvoj občanského vybavení především z oblasti školství, zdravotnictví, sociální péče 

apod. ve vazbě na navržený rozvoj ploch pro výstavbu bytů. 

 
Označení  

ploch 

Plocha – způsob využití 

  
Výměra  v ha 

k. ú. Bludovice 

BL-Z37 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 0,30 

BL-Z50 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 0,17 
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BL-Z64 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 0,37 

k. ú. Havířov-město 

HM-Z22 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 2,69 

HM-Z25 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 0,12 

HM-P5 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 1,84 

Zastavitelná plocha vymezená Změnou č. 2 

2/HM-Z1 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 0,13 

k. ú. Prostřední Suchá 

PS-Z20 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 0,22 

PS-Z21 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 0,34 

PS-Z35 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 0,60 

PS-Z36 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 0,20 

PS-Z37 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 0,32 

PS-Z62 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 0,35 

Zastavitelná plocha vymezená Změnou č. 2 

2/PS-Z2 občanského vybavení - veřejné infrastruktury (OV) 0,11 

k. ú. Šumbark 

SU-Z7 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 0,53 

SU-Z20 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 0,93 

SU-Z21 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 0,21 

SU-Z25 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 0,25 

 

5) Územním plánem jsou navrženy zastavitelné plochy a plochy přestavby občanského 

vybavení – komerčních zařízení (OK): 

 
Označení  

ploch 

Plocha – způsob využití 

  
Výměra  v ha 

k. ú. Bludovice 

 BL-P2 občanského vybavení – komerčních zařízení (OK) 4,68 

k. ú. Havířov-město 

HM-Z3 občanského vybavení – komerčních zařízení (OK) 0,63 

HM-Z4 
občanského vybavení – komerčních zařízení (OK) 

využití plochy se připouští po realizaci přeložky silnice I/11 
0,61 

k. ú. Prostřední Suchá 

PS-Z15 občanského vybavení – komerčních zařízení (OK) 0,67 

PS-P10 občanského vybavení – komerčních zařízení (OK) 0,59 

k. ú. Šumbark 

SU-Z30 občanského vybavení – komerčních zařízení (OK) 0,43 

 

 

6) Územním plánem jsou navrženy zastavitelné plochy a plochy přestavby občanského 

vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS) za účelem rozvoje ploch pro sportovní 

a rekreační vyžití obyvatel v dostupné vzdálenosti od zastavitelných ploch s obytnou 

funkcí: 
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Označení  

ploch 

Plocha – způsob využití 

  
Výměra  v ha 

k. ú. Bludovice 

BL-Z51 občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS) 2,50 

k. ú. Dolní Datyně 

DD-Z40 občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS) 0,61 

k. ú. Dolní Suchá 

Zastavitelná plocha vymezená Změnou č. 4 

4/DS-Z1 občanského vybavení - sportovních a rekreačních zařízení (OS) 1,38 

k. ú. Havířov-město 

HM-Z9 občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS) 3,17 

HM-P6 občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS) 0,63 

Plocha přestavby vymezená Změnou č. 4 

4/HM-P1 občanského vybavení - sportovních a rekreačních zařízení (OS) 0,16 

 

7) Územním plánem jsou navrženy zastavitelné plochy a plochy přestavby občanského 

vybavení - hřbitovů (OH) ve vazbě na stabilizované plochy s touto funkcí za účelem 

jejich rozšíření: 

 

Označení  

ploch 

Plocha – způsob využití 

  

Výměra  

v ha 

k. ú.  Bludovice 

BL-Z33 občanského vybavení – hřbitovů (OH) 2,71 

k. ú. Dolní Suchá 

DS-P1 občanského vybavení – hřbitovů (OH) 2,85 

k. ú.  Prostřední Suchá 

PS-Z12 občanského vybavení – hřbitovů (OH) 3,24 

k. ú. Šumbark 

SU-P3 občanského vybavení – hřbitovů (OH) 3,12 
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D.5 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

 

1) V plochách smíšených obytných městských – městského centra (SMC), smíšených 

obytných městských (SM), smíšených obytných venkovských (SV), plochách bydlení 

hromadného (BH) a bydlení individuálního (BI), plochách občanského vybavení – veřejné 

infrastruktury (OV), plochách občanského vybavení – komerčních zařízení (OK), plochách 

občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS), plochách občanského 

vybavení – specifických (OX), plochách dopravní infrastruktury silniční (DS) a plochách 

dopravní infrastruktury drážní (DD) připustit realizaci veřejných prostranství včetně ploch 

veřejných prostranství – zeleně veřejné v souladu s podmínkami stanovenými v kapitole F. 

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.  

2) Územním plánem jsou navrženy plochy veřejných prostranství - zeleně veřejné (ZV) ve 

vazbě na zastavitelné plochy a zastavěné území s hlavní funkcí obytnou: 

 
Označení  

ploch 

Plocha – způsob využití Výměra 

 v ha 

k. ú. Bludovice 

BL-ZV1 prostranství veřejná – zeleň veřejná (ZV) 0,61 

BL-ZV2 prostranství veřejná – zeleň veřejná (ZV) 1,96 

BL-ZV3 prostranství veřejná – zeleň veřejná (ZV) 1,96 

BL-ZV4 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,35 

BL-ZV5 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 1,38 

BL-ZV6 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 1,15 

BL-ZV7 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,15 

BL-ZV8 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,47 

BL-ZV9 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 3,19 

BL-ZV10 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 1,03 

BL-ZV11 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,57 

k. ú. Dolní Suchá 

DS-ZV1 prostranství veřejná – zeleň veřejná (ZV) 3,24 

DS-ZV2 prostranství veřejná – zeleň veřejná (ZV) 2,42 

k. ú. Havířov-město 

HM-ZV prostranství veřejná – zeleň veřejná (ZV) 1,13 

HM-ZV veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 3,25 

HM-ZV veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 5,54 

k. ú. Prostřední Suchá 

PS-ZV1 prostranství veřejná – zeleň veřejná (ZV) 6,43 

PS-ZV2 prostranství veřejná – zeleň veřejná (ZV) 0,25 

k. ú. Šumbark 

SU-ZV1 prostranství veřejná – zeleň veřejná (ZV) 3,19 

SU-ZV2 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,33 

SU-ZV3 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,48 

SU-ZV4 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,86 

SU-ZV5 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 1,01 



 

 38 

 

SU-ZV6 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 1,94 

SU-ZV7 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,28 

SU-ZV8 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,53 

SU-ZV9 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,82 

 

 

E.     KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 

S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ,  ÚZEMNÍHO SYSTÉMU 

EKOLOGICKÉ STABIITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNÍCH 

OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ 

LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

 

E.1 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 

S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ 

A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 

 

Územním plánem Havířov je navržena koncepce uspořádání krajiny tak, aby byla 

zabezpečena ochrana intenzivně využívaných hospodářských ploch (plochy zemědělské 

a lesní), respektovány plochy pro územní systém ekologické stability a zachována prostupnost 

krajiny s ohledem na vodní režim v území.  

 

Podrobné podmínky využívání dále uvedených ploch viz oddíl F. Stanovení podmínek pro 

využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

 

V krajině jsou vymezeny plochy nezastavěné s rozdílným využitím: 

1) Plochy přírodní pro územní systém ekologické stability (ÚSES). Zahrnují ekologickou 

kostru území - biokoridory a biocentra (podrobněji viz. kap. E.2.).  

2) Plochy lesní - hospodářské (L) zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa včetně 

pozemků a staveb lesního hospodářství, s výjimkou ploch vymezených pro územní systém 

ekologické stability. Do těchto ploch jsou zařazeny i pozemky na kterých není v současné 

době vzrostlý les, ale jsou takto vedeny v katastrální mapě. K těmto pozemkům se vztahuje 

ochranné pásmo lesa do vzdálenosti 50 m od hranice lesního pozemku. Veškeré aktivity 

v tomto ochranném pásmu je nutno posuzovat individuálně.  

 Územním plánem je navržena jedna plocha lesní - hospodářská (L) v k. ú. Šumbark. 

3) Plochy lesní – rekreační (LR) jsou navrženy na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, 

které obklopují souvislou obytnou zástavbu nebo procházejí zástavbou města Havířov 

a jsou vhodné k rekreačnímu využívání obyvateli města.  

 Územním plánem jsou navrženy lesní pozemky k rekreačnímu využívání v k. ú. Bludovice, 

Dolní Suchá, Havířov-město, Prostřední Suchá, Šumbark. 

4) Plochy smíšené nezastavěného území (SN) zahrnují krajinnou zeleň, tj. nehospodářské 

dřevinné porosty na nelesní půdě, břehové porosty kolem vodních toků, remízky, mokřady, 

menší plochy zemědělsky obhospodařované půdy apod.  

 Územním plánem jsou navrženy plochy smíšené nezastavěného území (SN) v k. ú. 

Bludovice, Havířov-město a k. ú. Prostřední Suchá. Jde o plochy krajinné zeleně,  

tj. nehospodářské dřevinné porosty, břehové porosty kolem vodních toků, mokřady apod.  
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5) Plochy smíšené nezastavěného území - rekultivace (SR) zahrnují plochy navržené 

k zalesnění a zatravnění. za účelem zahlazení důsledků těžby.   

 Územním plánem jsou navrženy plochy smíšené nezastavěného území - rekultivací (SR) 

v k. ú. Dolní Suchá a Prostřední Suchá. 

6) Plochy zemědělské (Z) mají hlavně produkční funkci, tj. zahrnují převážně pozemky 

zemědělsky obhospodařované půdy (ornou půdu a trvalé travní porosty), dále drobné vodní 

toky a plochy včetně břehové zeleně, pozemky souvisící s dopravní obsluhou území včetně 

komunikací umožňujících obhospodařování pozemků a komunikací umožňujících průchod 

krajinou a zařízení a stavby technické infrastruktury, pokud nebylo účelné vymezit pro 

dopravní a technickou infrastrukturu samostatné plochy. 

7) Plochy vodní a vodohospodářské (VV) - vodní toky není povoleno zatrubňovat. Případné 

úpravy směrových a sklonových poměrů je nutno provádět přírodě blízkým způsobem 

s použitím přírodních materiálů. Součástí vodních a vodohospodářských ploch 

vymezených územním plánem mohou být břehové porosty a případně stavby a zařízení 

technické infrastruktury realizované pod úrovní břehové hrany vzhledem k tomu, že tyto 

plochy jsou vymezeny v šířce břehových hran. 

8) Při zásahu do sítě zemědělských a lesních účelových komunikací musí být zajištěn přístup 

 ke všem obhospodařovaným pozemkům. 

9) Výsadba alejí je přípustná ve všech uvedených funkčních plochách. Při výsadbě je nutno 

respektovat rozhledová pole u křižovatek dle příslušných předpisů. 

 

 

E.2 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
 

1) Regionální úroveň je reprezentována: 

- částí regionálního biocentra R1 U havířovského rondelu (241*);  

- regionálním biokoridorem R2  (584*); 

- regionálním biocentrem R3 Havířovská Lučina (126*); 

- složeným regionálním biokoridorem (585*) tvořeného jednoduchými regionálními 

biokoridory a vloženými biocentry R4 až R6; 

- složeným regionálním biokoridorem (617*) tvořeného jednoduchými regionálními 

biokoridory a vloženými biocentry R7 až R10; 

- částí regionálního biocentra R11 Mezi doly (170*); 

- složeným regionálním biokoridorem R12 (642*). 

* v závorce je uvedeno číslování podle ZÚR MSK 

2) V lokální úrovni jsou vymezeny biokoridory s vloženými biocentry, které napojují místní 

prvky a prvky sousedních území na vyšší úroveň územního systému ekologické stability: 

- L1 až L7 vodní a lesní, podél toku Sušánky a na svazích nad nivou toku s převahou 

 společenstev na živinami obohacených stanovištích, normálních až trvale mokrých 

 s proudící vodou; 

- L8, L9 lesní a vodní, vedený mělkou údolnicí drobného vodního toku mezi zástavbou 

 Šumbarku z LBC L2  k severu do Pěžgovského lesa, kde křižuje RBK (617) a pokračuje 

 dále k severu do území Petřvaldu; 

- L10 až L15, lesní a vodní, vedený z L2 k jihovýchodu lesy podél železniční trati do 

 Horní Suché, Podolkovic, na stanovištích středně živných a normálně vlhkých, v L15 

 podél hranic s Horní Suchou také stanovišti obohacenými živinami a vlhkými; 
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- L16 až L20, lesní a vodní, od Lučiny podél toku Stružník do území Horních Bludovic, 

 stanoviště zamokřená a normální, obohacená živinami a středně živná; 

- L21 až L26, vodní a lesní, z území Šenova nivou toku Dolní Datyňky do Václavovic, na 

 živinami obohacených stanovištích, normálních až trvale mokrých s proudící vodou; 

- L27 až L28, lesní, vodní, od Dolní Datyňky LBK L22 a L23 proti toku Špluchovského 

 potoka do Prostředních Bludovic, stanoviště zamokřená a normální, obohacená živinami 

 a středně živná; 

- L29, lesní, mělkou údolnici od toku Dolní Datyňky od L23 k severozápadu do území 

 Šenova, stanoviště normálně vlhká a normálně živná až obohacená; 

- L30 až L32, lesní, od toku Sušanky od LBK L5 a L6 k severozápadu přes arboretum 

 u Dolu Dukla kolem nádrže Bartošůvka do území Orlové, stanoviště normální vlhkostní 

 a živné řady; 

- L33, lesní, propojení od LBK L31 na regionální biocentrum R11. 

3) Chybějící části prvků jsou vymezeny většinou v minimálních parametrech (velikosti 

biocenter, šířky biokoridorů). Existující, funkční i nefunkční části prvků jsou vymezeny 

v rozměrech větších a jejich upřesnění (zmenšení) je možné v další podrobnější územně 

plánovací nebo prováděcí dokumentaci za předpokladu dodržení dalších podmínek 

předepsaných metodikou. 

4) Respektovat parametry navrženého ÚSES - lesní společenstva: 

- lokální biokoridor - maximální délka je 2 000 m a minimální šířka 15 m, možnost 

 přerušení je na 15 m; 

- lokální biocentrum - minimální výměra 3 ha tak, aby plocha s pravým lesním 

 prostředím byla 1 ha (šířka ekotonu je asi 40 m); 

- regionální biocentrum – minimální výměra je 30 ha, resp. podle biotopu; 

- regionální biokoridor – je složen z jednoduchých regionálních biokoridorů o maximální 

 délce 700 metrů a minimální šířce 40 metrů a vložených lokálních biocenter. 

- nadregionální biokoridor – je tvořen osou, která má stejné parametry jako regionální 

 biokoridor složený, a má po 5 až 8 km vložena regionální biocentra.  

5) Křížení biocenter a biokoridorů s jiným způsobem využití území 

 - křížení biocenter a biokoridorů s pozemními trasami, komunikacemi apod. je řešeno 

 přerušením biokoridoru; 

 - křížení s nadzemními elektrickými vedeními – plochy v ochranném pásmu 

 obhospodařovat jako trvalý travní porost nebo v kombinaci s keři a mladými nebo 

 nízkými stromy; 

 - křížení s vodními toky – udržovat břehový stromový porost mimo vlastní koryto 

 vodního toku s cílem výchovy maximálně stabilního porostu (preference pozitivních 

 probírek). 

6) Při zakládání prvků ÚSES na nezalesněné půdě využít ve velké míře meliorační dřeviny - 

keře a stromy. Při přeměnách druhové skladby respektovat místní provenienci (přírodní 

lesní oblast) a odpovídající ekotop. v lesních biokoridorech mimo pozemky lesů, 

a v břehových porostech podél potoků provádět obnovu jednotlivým nebo skupinovým 

výběrem, případně ponechat obnovu přirozenou. Při výchově porostů preferovat pozitivní 

výběr. 

7) Na plochách navržených biokoridorů a biocenter zabezpečit do doby výsadby takové 

hospodaření, které nebude snižovat úroveň ekologické stability stávajícího porostu, tzn. že 

na těchto plochách nelze povolit realizaci trvalých staveb, trvalé travní porosty měnit na 

ornou půdu, odstraňovat vzrostlou zeleň (mimo výchovných probírek nebo odstraňování 

nepůvodních druhů) apod. Přípustné jsou hospodářské zásahy mající ve svém důsledku 
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ekologicky přirozené zlepšení stávajícího stavu, např. zatravnění orné půdy, výsadba 

břehových porostů, zalesnění.  

8) V plochách biocenter a biokoridorů, které kombinují využití plochy s plochou veřejné 

zeleně respektovat kompoziční a pěstební zásahy prioritní pro estetickou a rekreační 

funkci. 

 

E.3 PROSTUPNOST KRAJINY 

 

1) Respektovat návrh stezky pro cyklisty vedenou v trase Havířov – Žermanice přes  

k. ú. Havířov-město a Bludovice. 

2) Kolem vodních toků v zastavěném území a ve vymezených zastavitelných plochách 

zachovávat neoplocené provozní pásy pro zajištění přístupu ke korytu, a to u ostatních 

vodních toků do 6 m od břehové hrany a podél významného vodního toku Lučiny do 8 m 

od břehové hrany. Podél stálých i občasných vodních toků v nezastavěném území 

zachovávat neoplocené pásy v šířce cca 10 až 20 m. 

 

E.4 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

 

1) Funkci protierozních opatření v krajině bude částečně plnit realizace dosud nefunkčních 

 částí vymezených prvků územního systému ekologické stability, tj. biokoridorů 

 a biocenter. 

2) Protierozní opatření pomocí technických opatření nejsou územním plánem navržena. 

 

E.5 OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

 

1) Respektovat návrh na výstavbu protipovodňových hrází a zdí podél vodního toku Sušanka.  

2) Ve stanoveném záplavovém území vodního toku Lučina, Sušanka a Venclůvka (Dolní 

Datyňka) nejsou navrženy zastavitelné plochy. Ve stanoveném záplavovém území 

nepovolovat nové stavby, kromě staveb a zařízení nezbytné dopravní a technické 

infrastruktury, nezbytných staveb souvisejících s vodním hospodářstvím a protipovodňová 

opatření. 

 

E.6 REKREACE V KRAJINĚ 

 

1) Rekreační využívání volné krajiny se předpokládá v rámci pěší turistiky, cykloturistiky 

a případně jezdeckých sportů (hipostezky), tj. sportovních aktivit bez negativních dopadů 

na krajinu. 

2) Na plochách zemědělských (Z), plochách lesních - hospodářských (L) a plochách 

smíšeného nezastavěného území (SN) se připouštějí stavby turistických stezek, hipostezek 

a cyklostezek a stavby přístřešků a odpočívadel pro turisty.  

3) Na plochách lesních – rekreačních (LR) se připouštějí stavby turistických stezek, 

hipostezek a cyklostezek a stavby přístřešků  a odpočívadel pro turisty, plochy pro relaxaci 

a aktivní odpočinek (např. přístřešky a odpočinková místa, naučné stezky, prolézačky a fit 

stezky přírodního charakteru, nezbytný mobiliář - např. odpadkové koše,  

osvětlení apod.). 
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E.7 DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

 

1) Územním plánem nejsou vymezeny plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin. 

 

 

F.     STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S  ROZDÍLNÝM  

 ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

 

F.1 OBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO CELÉ SPRÁVNÍ ÚZEMÍ MĚSTA 

 

Územním plánem jsou vymezeny plochy stabilizované a plochy změn v území, tj. plochy 

přestavby a plochy zastavitelné, pro které jsou stanoveny podmínky využití. 

1)  Navrženému stanovení podmínek pro využití ploch musí odpovídat způsob užívání ploch 

a zejména účel umisťovaných nových staveb, jejich změny a změny v jejich užívání 

a změny staveb stávajících včetně změn jejich užívání.. 

2)  Veškeré podmínky se vztahují, není-li uvedeno jinak, k pozemku situovanému v ploše, 

a to jak k jeho stavební části, tak i k zahradě či jiným kulturám, které ke stavebnímu 

pozemku přiléhají, souvisí s ním prostorově a jsou s ním užívány jako jeden celek.  

3)  Dosavadní způsob využití jednotlivých ploch, který neodpovídá stanoveným podmínkám 

využití dle územního plánu, je možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy. Tolerují se 

stávající stavby, jež jsou v ploše stabilizovány, přestože nesplňují některou ze 

stanovených podmínek pro využití plochy. Tyto stavby lze udržovat a stavebně 

upravovat. 

4)  Při realizaci nových staveb a při přestavbách stávajících staveb bude respektováno 

urbanistické i hmotové řešení historických staveb ve všech plochách navazujících na 

plochy s historickou zástavbou. Na ostatních plochách budou stavby posuzovány 

s ohledem na pohledové horizonty a průhledy.  

5)  Individuálně posuzovat změny staveb a novou výstavbu na pozemcích navazujících na 

pozemky na kterých jsou situovány nemovité kulturní památky, případně na pozemcích 

v blízkosti nemovité kulturní památky, za účelem ochrany historické hodnoty památky 

a prostředí, ve kterém byla postavena, tj. s ohledem na urbanistický či krajinný kontext 

(poměr zastavěných a volných ploch, průhledy na památku, strukturu a charakter 

zástavby, skladbu dominant apod.). 

6)  V ochranném pásmu obytného souboru „Sorela“ nepovolovat stavby dočasného 

charakteru. 

7)  Mezi oplocením pozemků a komunikací ponechávat u ploch pro novou výstavbu 

nezastavěné pásy v šířce minimálně 1,5 m pro vedení sítí technické infrastruktury, 

případné vybudování chodníků a pro údržbu komunikací v zimním období, u stávající 

zástavby ponechávat nezastavěné pásy s ohledem na urbanistickou strukturu zástavby 

a místní možnosti. 

8)  V území neurbanizovaném (tj. mimo vymezené zastavěné území a zastavitelné plochy) 

se připouští vybudování společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav, 

tj. polních cest, vodohospodářských a protierozních zařízení, územního systému 

ekologické stability apod. 
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9)  V rámci návrhu komplexní pozemkové úpravy může dojít ke změně výměry, umístění, 

popřípadě druhu navržených prvků či opatření a to zejména s ohledem na stanovištní 

a majetkoprávní poměry a to bez nutnosti zpracování změny územního plánu.  

10) Nepovolovat výstavbu nových objektů a oplocení, které by znemožňovaly údržbu koryt 

a břehů vodního toku Lučiny do 8 m od břehových hran, a u ostatních vodních toků 

v šířce do 6 m od břehových hran. 

11) Připustit realizaci mělkých zatravněných příkopů nebo trativodů zaústěných do 

vhodného recipientu pro odvod přebytečných srážkových vod kdekoliv v území dle 

potřeby, aniž jsou plochy pro tato zařízení vymezeny v grafické části. 

12) Ve všech plochách nezastavěného území je přípustná realizace: 

- nezbytných zařízení dopravní a technické infrastruktury a odstavných a provozních 

ploch pro přímou obsluhu příslušných ploch, pokud jejich negativní vlivy nepřesáhnou 

míru přípustnou pro základní funkci plochy a nebudou v rozporu s ochranou přírody 

a krajiny, a pro které, vzhledem k jejich významu a velikosti, není účelné vymezit 

samostatnou dopravní plochu, resp. plochu technické infrastruktury, 

- podzemních a nadzemních sítí technické infrastruktury, 

- místních a účelových komunikací, cyklostezek a vymezování cyklotras a turistických 

tras, 

- drobných církevních staveb (kříže, kapličky, boží muka),  

- staveb protierozní a protipovodňové ochrany, 

- malých vodních nádrží, staveb na vodních tocích, přeložek vodních toků při prokázání 

podrobnější dokumentací, že nedojde ke změně hydrogeologických poměrů v okolí této 

plochy nebo stavby, (s výjimkou ploch technické infrastruktury a ploch dopravní 

infrastruktury silniční a ploch dopravní infrastruktury drážní, kde se nepřipouští malé 

vodní nádrže a studny). 

13) V plochách s rozdílným způsobem využití umožňujících stavby pro ubytování a zřizování 

ubytovacích zařízení je nepřípustná výstavba a rozšiřování kapacity ostatních 

ubytovacích zařízení mimo hotely, motely, penziony, koleje a internáty (tj. zařízení pro 

přechodné ubytování žáků a studentů) a kempy. Pro účely územního plánu se stanoví 

jednotlivé kategorie ubytovacích zařízení takto: 

Hotel - ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování 

přechodného ubytování a služeb s tím spojených; 

Motel - ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování 

přechodného ubytování a služeb s tím spojených pro motoristy; 

Penzion - ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, s omezeným rozsahem 

společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami 

srovnatelnými s hotelem; 

Kolej - ubytovací zařízení pro přechodné ubytování studentů s nejméně 5 pokoji pro 

hosty, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb, avšak 

s ubytovacími službami srovnatelnými s hotelem;  

Internát - ubytovací zařízení pro přechodné ubytování žáků, případně i studentů 

s nejméně 5 pokoji pro hosty, s omezeným rozsahem společenských 

a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnými s hotelem; 

Kemp - ubytovací zařízení pro turisty s možností stanování, odstavování karavanů 

případně s možností ubytování v pokojích pro hosty v chatkách nebo 

bungalovech, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb, avšak 

s ubytovacími službami srovnatelnými s hotelem.  
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F.2 PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S  ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 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; 

- 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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PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ MĚSTSKÉ    (SM) 

Využití hlavní: 

- bytové domy samostatné, bytové domy s vestavěnou občanskou vybaveností (polyfunkční domy); 

- rodinné domy; 
 

Využití přípustné: 

- stavby občanského 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;  

- 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; 

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

infrastrukturou. 

 
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; 
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- 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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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; 

- 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;  
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- 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 50 %; 

- 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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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. 

 

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. 

- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin) 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 
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s prodejní plochou nad 400 m2; 

-  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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PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO    (BI) 

Využití hlavní: 

- rodinné domy. 

 

Využití přípustné: 

- 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 funkcí 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;  
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- 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 50 %; 

- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby; 

- maximální výšková hladina zástavby bude 3 NP. 
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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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PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY    (OV) 

Využití hlavní: 

- občanské vybavení veřejné infrastruktury:  

- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu a stavby pro ubytování související se stavbami pro 

vzdělávání a výchovu; 

  - stavby a zařízení pro sociální služby, péči o rodinu;  

  - stavby a zařízení pro zdravotní služby;  

  - stavby a zařízení pro kulturu;  

  - stavby a zařízení pro veřejnou správu;  

  - 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; 

- 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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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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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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PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - HŘBITOVŮ    (OH) 

Využití hlavní: 

- areály hřbitovů; 

- obřadní síně; 

- stavby pro správu a údržbu hřbitovů; 

- oplocení areálu hřbitova. 

 

Využití přípustné: 

- stavby a zařízení související s funkcí a službami hřbitova včetně prodeje květin, svíček apod.; 

- stavby církevní; 

- sociální zařízení pro návštěvníky; 

- byty pro zaměstnance;  

- stavby komunikací typu C a D, manipulační plochy, parkoviště;  

- zařízení a stavby technického vybavení; 

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

objektů; 

- veřejná prostranství; 

- parkové úpravy zeleně, zeleň ochranná. 

 

Využití podmíněně přípustné: 

- zastavitelnou plochu označenou PS-Z12 v k. ú. Prostřední Suchá lze využít po realizaci přeložky 

silnice I/11. 

 

Využití nepřípustné: 

- stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející s funkcí a provozem hřbitovů; 

- mobilní stavby a objekty stánkového prodeje s výjimkou sezónního prodeje květin a svíček. 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 

- nejsou stanoveny. 
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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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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; v ploše označené 3/PS-P1 pouze výrobu, 

výrobní služby a podnikatelské aktivity bez negativních vlivů na životní prostředí; 

- 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) s výjimkou 

plochy označené 3/PS-P1; 

- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury a přípojek na technickou infrastrukturu;  

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

- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb; 

- stavby pro infrastrukturu drážní – vlečky s výjimkou plochy označené 3/PS-P1; 

- veřejná prostranství; 

- zeleň, oplocení.  

 

Využití podmíněně přípustné: 

- zařízení na výrobu elektrické energie –  fotovoltaické elektrárny s výjimkou plochy označené 3/PS-

P1; 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 elektrické 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; 

- - sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin - skladování a třídění sběrných surovin), zařízení na 

výrobu elektrické energie – fotovoltaické elektrárny a stavby pro výrobu, výrobní služby 

a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní prostředí v ploše označené 3/PS-P1; 

 - 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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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; 

- 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; 

- 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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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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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 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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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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PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - ZELENĚ VEŘEJNÉ    (ZV) 

Využití hlavní: 

- zeleň veřejně přístupná; 

- drobná architektura a mobiliář parků. 

 

Využití přípustné: 

- parkové úpravy s minimálním podílem okrasných a reprezentativních ploch v parku Stromovka, 

Stružník, vyšší podíl reprezentativních ploch je přípustná v parku Na Nábřeží; 

- oddychové plochy a louky v parcích Stružník, Hrdinů, Bludovický a v menším rozsahu  

  v parcích Na Nábřeží a Stromovka; 

- travnatá hřiště, dětská hřiště bez omezení (např. skatepark, minigolf) v parku Bludovický; 

- dětská robinsonádní hřiště v parcích Na Nábřeží, Stromovka, Stružník; 

- přírodní parkové úpravy; 

- reprezentativní úpravy zeleně, kromě parků Stromovka, Stružník, Hrdinů; 

- nezbytné obslužné komunikace, včetně komunikací pro pěší a cyklisty, prostranství  s osvětlením; 

- mosty, lávky; 

- stavby a zřízení technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu; 

- komunikace funkční skupiny C a D pro napojení plochy v katastrálním území k. ú. Šenov pouze ve 

stabilizované ploše veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) na ul. M. Pujmanové v k. ú. 

Šumbark. 

 

Využití nepřípustné: 

- zařízení a stavby, které přímo nesouvisí s využitím zeleně veřejně přístupné, kromě staveb  

a zařízení uvedených ve využití hlavním a přípustném; 

- v plochách veřejné zeleně umisťovat stavby a zařízení pro reklamu. 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 

- nejsou stanoveny. 

 

 
PLOCHY KOMUNIKACÍ    (K) 

Využití hlavní: 

- plochy komunikací včetně prostranství užívaných jako veřejná prostranství, např. chodníky, 

náměstí, zastávky hromadné dopravy, dále pásy pro cyklisty, plochy zeleně na plochách 

komunikací, odstavné plochy, výhybny, odpočívadla, lávky, mosty, parkoviště na terénu apod. 

 

Využití přípustné: 

- přístřešky pro hromadnou dopravu na zastávkách hromadné dopravy; 

- prvky drobné architektury, mobiliář (např. lavičky, odpadkové koše) na chodnících; 

- umístění kontejnerů na tříděný odpad a veřejných WC s ohledem na prostorové možnosti plochy 

komunikace a urbanistickou strukturu zástavby lokality; 

- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu. 

 

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: 

- nejsou stanoveny. 
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PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SILNIČNÍ    (DS) 

Hlavní využití: 

- stavby komunikací, mosty, lávky; 

- komunikace pro chodce a cyklisty; 

- čerpací stanice pohonných hmot; 

- řadové a hromadné garáže; 

- ochranná zeleň; 

- parkoviště, odstavné plochy, výhybny, zastávky pro hromadnou dopravu, odpočívadla. 

 

Přípustné využití: 

- stavby, zařízení a sítě nezbytné technické infrastruktury a přípojek na technickou infrastrukturu; 

- technická zařízení zabezpečovací a sdělovací;  

- stavby a zařízení pro údržbu silnic a provoz hromadné dopravy; 

- stavby dopravní infrastruktury drážní; 

- služby motoristům s ohledem na prostorové uspořádání lokality - stavby ubytovacích  

a stravovacích zařízení. 

 

Nepřípustné využití: 

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

využití hlavním a přípustném. 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 

- nejsou stanoveny. 

 

 
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY DRÁŽNÍ    (DD) 

Hlavní využití: 

- stavby a zařízení související s železniční dopravou včetně přepravy cestujících a včetně sítí  

  a zařízení technické infrastruktury; 

- provozní zařízení. 

 

Přípustné využití: 

- krátkodobé ubytovací služby související s přepravou cestujících; 

- stavby dopravní infrastruktury silniční; 

- stávající garáže; 

- stavby stravovacích zařízení; 

- ochranná zeleň; 

- nezbytné stavby a zařízení technické infrastruktury. 

 

Nepřípustné využití: 

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

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

- nejsou stanoveny. 
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PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – TECHNICKÉHO VYBAVENÍ    (TI) 

Hlavní využití: 

- technická zařízení a stavby příslušné vybavenosti technické infrastruktury (ČOV, vodojemy, 

rozvodny apod.); 

- přístupové komunikace, manipulační plochy, odstavné plochy; 

- zařízení a sítě nezbytné technické infrastruktury související s provozem technické vybavenosti 

a přípojek na technickou infrastrukturu; 

- oplocení. 

 

Přípustné využití: 

- dílny, zařízení údržby; 

- sociální vybavenost pro zaměstnance. 

 

Nepřípustné využití: 

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

využití hlavním a přípustném 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 

- nejsou stanoveny. 

 

 
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - SADY    (ZS) 

Využití hlavní 

- velkoplošné ovocné sady. 

 

Využití přípustné 

- stavby pro skladování; 

- stavby pro obchod související s pěstitelskou činností; 

- sociální zařízení pro zaměstnance, administrativní budova, stravovací zařízení pro zaměstnance; 

- účelové komunikace, parkovací a manipulační plochy; 

- byty pro majitele, zaměstnance (hlídače, správce); 

- stavby a zařízení technické infrastruktury a přípojek na technickou infrastrukturu; 

- oplocení pozemků pouze jako dočasné. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 67 

 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - ZAHRADY    (ZZ) 

Využití hlavní: 

- zahrady se stavbami pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků - zastavěná plocha do 40 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 68 

 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ORNÁ PŮDY, TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY    (Z) 

Hlavní využití: 

- zemědělská rostlinná výroba; 

- pastevní chov hospodářských zvířat. 

 

Přípustné využití:  

- stavby a zařízení nezbytné pro zemědělskou výrobu – stavby pro pastevní chov hospodářských 

zvířat, napáječky, stavby pro skladování zemědělských produktů, včelíny, ohrady a elektrické 

ohradníky pastevních a jezdeckých areálů apod.; 

- přístřešky a odpočinková místa u značených turistických tras;  

- stavby a zařízení, která jsou v zájmu ochrany přírody; 

- stavby pro vodní hospodářství v krajině - stavby pro jímání, úpravu, akumulaci a rozvody vody; 

- stavby a zařízení nezbytné technické infrastruktury a přípojek na technickou infrastrukturu; 

- drobné stavby sakrální (kapličky, kříže) vázané na konkrétní místa; 

- stavby společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav (vodohospodářská 

a protierozní zařízení, účelové komunikace); 

- protipovodňová opatření; 

- remízky, aleje; 

- zahrady, sady a plochy pro komerční pěstování dřevin bez oplocení nebo s dočasným oplocením 

plaňkovým plotem nebo ohradou z prken; 

- stožáry telekomunikačních zařízení; 

- stavby komunikací třídy C a D, výhybny, mosty, lávky a další stavby související s dopravní 

infrastrukturou, hipostezky; 

- komerční pěstování dřevin včetně dočasného oplocení plaňkovým plotem nebo pletivem. 

 

Nepřípustné využití:  

- oplocování pozemků (kromě objektů technického vybavení, ohrazení pastvin, dočasného oplocení 

zahrad a sadů a ploch s komerčním pěstováním dřevin); 

- zřizování zahrádkových osad; 

- jakákoliv nová výstavba mimo stavby uvedené mezi stavbami přípustnými. 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 

- nejsou stanoveny. 
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PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ    (SN) 

Využití hlavní: 

- vzrostlá zeleň na plochách ostatních a na zemědělsky obhospodařované půdě, břehové porosty, 

mokřady, travní apod. 

 

Využití přípustné: 

- zařízení a stavby, které jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny; 

- u turistických značených tras stavby přístřešků pro turisty; 

- stavby technické infrastruktury a přípojek na technickou infrastrukturu, jejichž umístění nebo 

trasování mimo plochu by bylo obtížně řešitelné nebo ekonomicky neúměrné; 

- provádění pozemkových úprav; 

- stavby na vodních tocích včetně malých vodních nádrží; 

- stavby účelových komunikací (lesní a polní cesty), stavby komunikací funkční skupiny D2, 

hipostezky s povrchovou úpravou blízkou přírodě. 

 

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: 

- nejsou stanoveny. 

 

 
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - REKULTIVACE    (SR) 

Využití hlavní: 

- rekultivace na lesní porosty a trvalé travní porosty. 

 

Využití přípustné: 

- zařízení a stavby, které jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny; 

- u turistických značených tras stavby přístřešků pro turisty; 

- stavby technické infrastruktury a přípojek na technickou infrastrukturu, jejichž umístění nebo 

trasování mimo plochu by bylo obtížně řešitelné nebo ekonomicky neúměrné; 

- provádění pozemkových úprav; 

- stavby na vodních tocích včetně malých vodních nádrží; 

- stavby účelových komunikací (lesní a polní cesty), stavby komunikací funkční skupiny D2.  

 

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: 

- nejsou stanoveny. 
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PLOCHY LESNÍ - HOSPODÁŘSKÉ    (L) 

Využití hlavní: 

- lesní výroba; 

- výroba související s lesním hospodářstvím a myslivostí; 

- stavby sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo provozování myslivosti. 

 

Využití přípustné: 

- zařízení a stavby, které jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny; 

- u turistických značených tras stavby přístřešků pro turisty; 

- stavby účelových komunikací (lesní a polní cesty), stavby komunikací funkční skupiny D2, 

hipostezky; 

- stavby technické infrastruktury a přípojek na technickou infrastrukturu, jejichž umístění nebo 

trasování mimo plochu by bylo neřešitelné nebo ekonomicky neúměrně náročné; 

- vodní plochy a vodní toky, stavby na vodních tocích včetně malých vodních nádrží; 

- oplocení lesních školek. 

 

Využití nepřípustné: 

- zvyšování kapacity stávajících objektů, pokud neslouží lesnímu hospodářství nebo zájmům ochrany 

přírody; 

- zřizování trvalého oplocení s výjimkou oplocení stávajících staveb a staveb technického vybavení 

(např. vodních zdrojů)  a oplocení lesních školek; 

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

využití hlavním a přípustném. 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 

- nejsou stanoveny. 
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PLOCHY LESNÍ - REKREAČNÍ    (LR) 

Využití hlavní: 

- lesní výroba; 

- plochy pro relaxaci a aktivní odpočinek (např. přístřešky a odpočinková místa, naučné stezky, 

prolézačky a fit stezky přírodního charakteru, nezbytný mobiliář - např. odpadkové koše,  

osvětlení apod.);  

- u turistických značených tras stavby přístřešků pro turisty. 

- vodní plochy a vodní toky. 

 

Využití přípustné: 

- výroba související s lesním hospodářstvím a myslivostí; 

- stavby sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo provozování myslivosti; 

- zařízení a stavby, které jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny; 

- stavby účelových komunikací (lesní a polní cesty), stavby komunikací funkční skupiny D2, 

hipostezky; 

- územní systém ekologické stability; 

- stavby technické infrastruktury a přípojek na technickou infrastrukturu, jejichž umístění nebo 

trasování mimo plochu by bylo neřešitelné nebo ekonomicky neúměrně náročné; 

- stavby na vodních tocích včetně malých vodních nádrží. 

 

Využití nepřípustné: 

- zvyšování kapacity stávajících objektů, pokud neslouží lesnímu hospodářství nebo zájmům ochrany 

přírody, zřizování trvalého oplocení s výjimkou stávajících staveb a staveb technického vybavení 

(např. vodních zdrojů apod.). 

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

využití hlavním a přípustném. 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 

- nejsou stanoveny. 

 

 
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ    (VV) 

Hlavní využití: 

- plochy vodních toků a vodní plochy. 

 

Přípustné využití:  

- stavby související s vodním dílem (hráze apod.); 

- stavby nezbytné pro vodní hospodářství a stavby související s vodních hospodářstvím (např. 

vyústění odvodňovacích staveb, jímání zavlažovacích systémů, vyústění kanalizací apod.)  

- stavby související s údržbou a revitalizací vodních nádrží a toků;  

- protipovodňová opatření; 

- stavby mostů a lávek;  

- výsadba břehové zeleně. 

 

Nepřípustné využití:  

- zatrubňování vodních toků;  

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

využití hlavním a přípustném. 

V případě, že je vodní tok součástí ploch přírodních (územního systému ekologické stability) 

budou respektovány  podmínky pro využívání stanovené pro plochy přírodní -ÚSES.  

Poznámka: plochy vodní a vodohospodářské jsou vymezeny v rozsahu parcely v katastrální mapě,  

tj. v rozsahu břehových hran. Součástí vodní plochy tak mohou být břehové porosty, případně stavby  

a zařízení realizovaná pod úrovní břehové hrany. 
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PLOCHY PŘÍRODNÍ – ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY    (ÚSES) 

Hlavní využití: 

- územní systém ekologické stability na zemědělské půdě s mimoprodukční funkcí - zalesnění, 

zatravnění; 

- územní systém ekologické stability na lesní půdě s mimoprodukční funkcí s preferováním 

podrostního hospodaření a původních  druhů dřevin; 

- v ochranných pásmech nadzemních elektrických vedení budou plochy udržovány jako louky nebo 

louky s keři a stromy nízkého vzrůstu. 

- v aktivní zóně stanoveného záplavového území v dosud nefunkčních plochách udržovat převážně 

travní porosty. 

 

Přípustné využití:  

- stavby a zařízení, které jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny; 

- stavby pěších, cyklistických a účelových komunikací s povrchovou úpravou blízkou přírodě, mosty, 

lávky, hipostezky; 

- stavby na vodních tocích, stavby malých vodních nádrží; 

- nezbytné liniové stavby technické vybavenosti a přípojek na technickou vybavenost, stavby silnic 

a dalších komunikací pro vozidlovou dopravu (křížení ve směru kolmém na biokoridor) jejichž 

umístění, nebo trasování mimo plochu by bylo neřešitelné nebo ekonomicky neúměrně náročné; 

- nezbytné stavby pro lesní a vodní hospodářství; 

- provádění pozemkových úprav; 

- odvodňování pozemků (tyto stavby budou povoleny pouze tehdy, bude-li prokázán jejich nezbytný 

společenský význam z důvodu ochrany staveb situovaných v blízkosti ÚSES před  podmáčením). 

 

Nepřípustné využití:  

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

využití hlavním a přípustném; 

- zřizování trvalého oplocení. 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 

- v záplavovém území a tam, kde hustý porost může zhoršovat rozliv vody nežádoucím směrem 

zakládat a udržovat lesní porosty jako velmi řídké a podél břehů vodních toků navrhovat vegetační 

doprovod jako mezernaté pruhy a to zejména v místech, kde se předpokládá větší hromadění vodou 

unášených plavenin. 
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G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 

OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY 

A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA 

K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 

Veřejně prospěšné stavby pro dopravu - D 

D1 - přestavba silnice I/11 v úseku Havířov, hranice k. ú. – Havířov - západ, rondel na 

čtyřpruhovou směrově rozdělenou kategorii, včetně mimoúrovňového křížení 

okružní křižovatky u vlakového nádraží (rondel) a vyvolaných úprav ostatní 

komunikační sítě (součást VPS D30 dle A-ZÚR MSK). 

D2 - přeložka silnice I/11 v úseku Havířov, rondel – Havířov, Dolní Suchá (součást VPS 

D30 dle A-ZÚR MSK), včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

D3 - přeložka silnice I/11 v úseku Havířov, Dolní Suchá – Havířov, Bludovice (VPS 

D31 dle A-ZÚR MSK), včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

D4 - přeložka silnice I/11 v úseku Havířov, křižovatka se silnicí II/474 – Český Těšín 

(VPS D32 dle A-ZÚR MSK), včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

D5 - prodloužení Dlouhé Třídy do silnice III/4742 v Životicích (VPS D202 dle ZÚR 

MSK), včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

D6 - prodloužení silnice III/4726 (ul. Petřvaldská) z Havířova, Šumbarku do silnice 

III/4746 v Prostřední Suché s mimoúrovňovým křížením vlečky, mimoúrovňovou 

křižovatkou s přeložkou silnice I/11 a včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační 

sítě. 

D7 - spojka silnice III/4746 v Prostřední Suché a silnice III/4744 v Horní Suché 

D8 - propojení silnice II/479 a ul. U Nádraží přes ul. U Závor v Havířově, Šumbarku, 

včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

D9 - propojení ul. U Nádraží a prodloužené ul. Petřvaldské v Havířově, Šumbarku, 

včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

D10 - přeložka silnice III/4731 v úseku Havířov, křižovatka s ul. Na Nábřeží – Horní 

Bludovice, včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

D11 - přeložky silnice III/4739 (ul. J Kotase) v Dolní Datyni, včetně vyvolaných úprav 

ostatní komunikační sítě. 

D12 - optimalizace celostátní tratě č. 321 Ostrava-Svinov – Havířov – Český Těšín (VPS 

DZ14 dle ZÚR MSK po vydání Aktualizace č. 1) 

 

 

Veřejně prospěšné stavby pro vodní hospodářství:  

ČOV – čistírny odpadních vod, OOV – ostravský oblastní vodovod 

ČOV3 - čistírna odpadních vod Životice (k. ú. Bludovice); 

OOV  - plocha pro zdvojení přivaděče ostravského oblastního vodovodu DN 800 Bludovice 

   – Karviná. 
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Veřejně prospěšné stavby pro energetiku:   

E2 -  koridor pro trasu přívodního nadzemního vedení VVN 110 kV z TS Albrechtice 

do transformační stanice 110/22 kV Karviná-Doly (v ZÚR MSK koridor pro 

liniovou stavbu EZ6). 

 

Veřejně prospěšná opatření – územní systém ekologické stability 

 

Regionální biocentra: 

- část regionálního biocentra R1 U havířovského rondelu (v ZÚR MSK 241); 

- regionální biocentrum R3 Havířovská Lučina (v ZÚR MSK 126); 

 

Regionální biokoridory s vloženými lokálními biocentry: 

- regionálním biokoridor R2  (v ZÚR MSK 584); 

- složený regionální biokoridorem (v ZÚR MSK 585) tvořený jednoduchými regionálními 

biokoridory R4 a R6 a vloženým lokálním biocentrem R5; 

- složený regionální biokoridor (v ZÚR MSK 617) tvořený jednoduchými regionálními 

biokoridory R8 a R10 a vloženými biocentry R7 a R9; 

- část regionálního biocentra R11 Mezi doly (v ZÚR MSK 170); 

- složený regionální biokoridor R 12 (v ZÚR MSK 642); 

- lokální biocentra – LBC2, LBC4, LBC7, LBC11, LBC13, LBC17, LBC19, LBC21, 

LBC25, LBC28, LBC31. 

 

 

H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 

PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

 

Územním pánem Havířov nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, 

pro které lze uplatnit předkupní právo. 

 

 

I. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST.6 

 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 

Územním plánem Havířov nejsou stanovena kompenzační opatření podle § 50 odstavce 6 

stavebního zákona. 
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J. VYMEZENÍ PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO 

BUDOUCÍHO VYUŽITÍ VČETNĚ  PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

 

k. ú. Bludovice 
Označení  

ploch 
Plocha – způsob využití Podmínky prověření  Výměra v ha 

BL-R1 smíšená obytná venkovská SV zpracování podrobnější 

dokumentace pro vedení tras silnic 

v plochách dopravní infrastruktury 

silniční 

2,22 

BL-R2 smíšená výrobní VS 0,78 

BL-R4 dopravní infrastruktury silniční DS 5,30 

 

 

k. ú. Dolní Suchá, k. ú. Prostřední Suchá, k. ú. Šumbark 
Označení  

ploch 
Plocha – způsob využití Podmínky prověření  Výměra v ha 

DS-R3 dopravní infrastruktury silniční DS 

zpracování podrobnější 

dokumentace pro vedení tras silnic 

v plochách dopravní infrastruktury 

silniční 

79,85 

SU-R1 
technické infrastruktury – 

technického vybavení 
TI prověření potřeby výstavby TS 0,1 

 

 

K. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 

V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE 

 

Změnou č. 3 se doplňuje plocha 
Plocha 

číslo 

Katastrální 

území 

Plocha – způsob využití  Podmínky 

realizace 

Výměra  

v ha 

3/PS-P1 Prostřední Suchá SX smíšená specifická 

územní studie – vložení dat  

o této studii do evidence územ. pl. 

činnosti do 4 let od vydání Změny 

č. 3 

10,81 

 

Změnou č. 4 se doplňují plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 

zpracováním územní studie 
Plocha 

číslo 

Katastrální 

území 

Plocha – způsob využití  Podmínky 

realizace 

Výměra  

v ha 

BL-Z48 Bludovice SV 
smíšená obytná 

venkovská 

územní studie pro severní část – 

vložení dat o této studii do 

evidence územ. pl. činnosti do 4 

let od vydání Změny č. 4 a nabytí 

její účinnosti 

7,18 

PS-Z11 Prostřední Suchá SM 
smíšená obytná 

městská 

územní studie – vložení dat  

o této studii do evidence územ. pl. 

činnosti do 4 let od vydání Změny 

č. 4 a nabytí její účinnosti 

12,67 

SU-Z35 Šumbark SM 
smíšená obytná 

městská 

územní studie – vložení dat  

o této studii do evidence územ. pl. 

činnosti do 4 let od vydání Změny 

č. 4 a nabytí její účinnosti 

11,74 
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L. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ 

O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU  

  

Územním plánem Havířov v platném znění ani Změnou č. 4 nejsou vymezeny plochy 

a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území  podmíněno vydáním regulačního 

plánu. 

 

 

M. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH 

STAVEB 

 

Územním plánem Havířov ani Změnou č. 4 nejsou vymezeny architektonicky nebo 

urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část 

projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. 

 

 

N. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ 

ČÁSTI 

 

Textová část Územního plánu Havířov po Změně č. 4  obsahuje titulní stránku, obsah, 

76 listů (stran), s přílohou č. 1 obsahuje 81 listů (stran). 

Grafická část Územního plánu Havířova po Změně č. 4  obsahuje výkresy   v měřítku 

 A.1 Výkres základního členění území                1 : 5 000 

 A.2 Hlavní výkres - urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny    1 : 5 000 

 A.3 Koncepce dopravní infrastruktury                1 : 5 000 

 A.4 Koncepce technické infrastruktury - vodního hospodářství         1 : 5 000 

 A.5 Koncepce technické infrastruktury - energetiky  

     a elektronických komunikací                 1 : 5 000 

 A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací          1 : 5 000 

 

 

Textová část Změny č. 5 Územního plánu Havířov obsahuje titulní stránku, obsah, 9 listů 

(stran).  

Součástí Změny č. 5 Územního plánu Havířov není grafická část vzhledem k tomu,  

že Změnou č. 5 Územního plánu Havířov se grafická část územního plánu nemění. 
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PŘÍLOHA Č. 1 - VYSVĚTLENÍ POJMŮ 

1) Areál - zpravidla oplocený soubor pozemků staveb a zařízení sloužící pro různé způsoby 

využití. Jeho součástí jsou také pozemky zeleně, provozních prostranství, příp. rezervní 

plochy pro jeho rozšíření. 

2) Byty pro majitele a zaměstnance - byty v objektu hlavního nebo přípustného využití 

plochy, případně v izolovaném objektu, které slouží vlastníkovi, příp. zaměstnancům 

daného zařízení. v případě, že jde o izolovaný objekt, zůstává součástí plochy provozovny 

a nelze jej dělením pozemku převést do plochy pro bydlení.  

3) Diskontní prodejny – varianta maloobchodní prodejny samoobslužného charakteru. 

4) Doplňková stavba - doprovodná stavba k hlavní stavbě (např. pergoly, skleníky, zimní 

zahrady, altány, bazény, apod.) dle § 21 vyhl. o obecných požadavcích na využívání 

území. 

5) Dopravní a technická infrastruktura je součástí veřejné infrastruktury ve smyslu  

§ 2 písm.k) bod 1 a 2 stavebního zákona. 

6) Drobná výroba – výroba o menším objemu v dílnách, např. výroba oděvů a obuvi, 

keramických výrobků, drátěné programy, stolařství, rámařství, včetně půjčoven 

spotřebního zboží apod. 

7) Fotovoltaický systém – zařízení na výrobu elektrické energie ze sluneční energie 

sestávající z fotovoltaických článků (modulů, panelů) a zařízení souvisejícího, tj. měniče 

napětí, regulátoru dobíjení, baterií, rozvodné sítě, apod. 

8) Hlavní stavba - stavba sloužící pro hlavní a přípustné využití, která udává charakter 

využití plochy.  

9) Charakter zástavby – např. venkovská zástavba individuálními rodinnými domy 

s šikmými střechami, městská zástavba bloky bytových domů s vestavěnou občanskou 

vybaveností v 1. NP, s vnitroblokovou zelení apod. 

10) Chov hospodářských zvířat pro vlastní potřebu, tj. pro potřebu obyvatel vlastníků hlavní 

stavby (obytného objektu), je takový, který je provozován ve stavbě, která plní 

doplňkovou funkci ke stavbám pro bydlení. Pokud je třeba stanovit ochranné pásmo, 

nesmí toto pásmo přesáhnout hranici pozemku majitele. 

11) Jezdecký areál –  ohrazený areál sloužící k výběhu a výcviku jezdeckých koní. 

12) Komerční zařízení velkoplošná – stavby a zřízení pro obchod s prodejní plochou nad 

400 m2. 

13) Komunikace funkční skupiny B - sběrné komunikace obytných útvarů, spojnice obcí, 

průtahy silnic I., II. a III. třídy a vazba na tyto komunikace. 

14) Komunikace funkční skupiny C – obslužné komunikace ve stávající i nové zástavbě; 

mohou jimi být průtahy silnic III. třídy, a v odůvodněných případech i II. třídy. 

15) Komunikace funkční skupiny D – komunikace se smíšeným provozem, případně 

s vyloučením motorového provozu; rozdělují se dále na komunikace funkční skupiny D 1 - 

pěší a obytné zóny a komunikace funkční skupiny D 2 – stezky, pruhy a pásy určené 

cyklistickému provozu, stezky pro chodce, chodníky, průchody, schodiště a ostatní 

komunikace nepřípustné provozu silničních motorových vozidel, pokud nejsou součástí 

komunikací funkčních skupin B a C. 
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16) Lehká průmyslová výroba - stavby a zařízení lehké průmyslové výroby = lehký průmysl 

je orientován na spotřebitele (tzn. většina výrobků lehkého průmyslu je vyráběna pro 

koncové spotřebitele, částečně se může jednat o meziprodukty k dalšímu zpracování). 

Zařízení, která jsou používána v lehkém průmyslu mají menší ekologické dopady, než 

zařízení v těžkém průmyslu, z toho vyplývá, že se závody lehkého průmyslu mohou 

vyskytovat v blízkosti obydlených oblastí. Lehký průmysl vyrábí především spotřební 

zboží.  

Příkladem lehkého průmyslu je: 

- lehké strojírenství (produkuje převážně domácí spotřebiče),  

- investiční strojírenství (kompletování součástí na hotové výrobky), přesné strojírenství 

 (výroba drobných nebo náročných strojů – hodinek, fotoaparátů, kamer, počítačů....). 

17) Maloplošná hřiště – hřiště, která lze umístit na plochu do 2 000 m2. 

18) Malá vodní nádrž – v nezastavěném území cca 0,50 ha.  

19) Manipulační plocha – plocha (zpevněná i nezpevněná) sloužící např. k dočasnému 

uskladnění posypového materiálu komunikací pro zimní období, překládání materiálu, 

otáčení a dočasnému odstavování vozidel, umístění kontejnerů pro tříděný odpad apod.  

20) Malá hospodářská zvířata - pro účely tohoto územního plánu se tímto pojmem rozumí 

drůbež hrabavá a vodní (slepice, krůty, perličky, husy, kachny), holubi, králíci 

a kožešinová zvířata (např. norci a nutrie), ovce, kozy, pštrosi, lamy, prasata, včely, apod. 

Chov psů, koček a dalšího domácího zvířectva včetně drobného ptactva není územním 

plánem řešen. 

 Návrh ochranného pásma při novostavbě, rekonstrukci, modernizaci a dostavbě objektů 

pro chov zvířat vychází z výpočtu dosahu pachů (zvláště závadných plynů) z chovu 

zvířat, uvedeného v přílohách č. 1 a 2 metodického návodu pro posuzování chovů zvířat 

z hlediska péče o vytváření a ochranu zdravých životních podmínek, č. j. HEM-300 

z 12.6.1992, Věstník MZ, roč. 1992, část 3., který je praxí nadále využíván, a z hlediska 

ochrany jakosti vod a ochrany před hlukem. Výpočet návrhu ochranného pásma kolem 

objektů pro chov zvířat umístěných v obcích je závislý především na kategorii, počtu 

hospodářských zvířat, jejich hmotnosti. Korekce jsou prováděny s ohledem na technologii 

ustájení, tzv. účinné převýšení výduchů znehodnoceného ovzduší, zeleň a vítr a případně 

další vlivy. v ust. § 55 odst. 2 vyhl. č. 137/1998 Sb., o technických požadavcích na 

výstavbu, je stanoveno, že pro větší počet hospodářských zvířat se musí vybudovat 

oplocení a systém filtrů proti vnesení nákazy. 

21) Mobilní stavby - stavba není pevně spojena se zemí, lze ji přesouvat z místa na místo 

(není potřeba stavebního povolení), např. celoroční mobilní domy (stavba rozměrově 

mezi karavanem a malým domem nebo chatou).  

22) Nezbytná dopravní infrastruktura - dopravní infrastruktura sloužící především pro 

uspokojení potřeb vymezené plochy s rozdílným způsobem využití a zajišťující její 

provozování.  

23) Nezbytná technická infrastruktura - technická infrastruktura sloužící především pro 

uspokojení potřeb vymezené plochy s rozdílným způsobem využití a zajišťující její 

provozování.  

24) Nevýrobní služby - služby nevýrobního charakteru, např. kadeřnictví, kosmetické služby, 

fitcentra, cestovní kanceláře, advokátní kanceláře, projekční kanceláře, reklamní služby, 

pohřební služby, půjčovny (video, sportovního zboží, svatebních šatů), kopírovací centra, 

fotoateliéry, opravny (bot, hudebních nástrojů, cyklo, sportovních zařízení, hodinek, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spot%C5%99ebitel
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9B%C5%BEk%C3%BD_pr%C5%AFmysl
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apod.), které svým provozem nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí 

a nesnižují kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty stanovené jinými právními 

předpisy.  

25) Objekty druhého bydlení – tj. formálně neobydlené byty, zahradní chatky a jiné 

obyvatelné objekty, často napojené na inženýrské sítě a blížící se vybaveností rekreačním 

chatám. 

26) Pastevní areál – ohrazený areál sloužící k pastvě hospodářských zvířat. 

27) Plošně rozsáhlé sportovní areály – plochy pro sport nad 2 000 m2. 

28) Podlaží nadzemní, podzemní – podzemní podlaží má úroveň podlahy nebo její větší části 

níže než 0,8 m pod nejvyšším bodem přilehlého terénu v pásmu širokém 3 m po obvodu 

stavby. Nadzemní podlaží je každé podlaží, které nemůžeme pokládat  za podzemní. Počet 

nadzemních podlaží se počítá po hlavní římsu, tj. nezahrnuje podkroví. Pro potřeby 

územního plánu je uvažována výška nadzemního podlaží 3 m.  

29) Podkroví – přístupný prostor nad nadzemním podlažím, vymezený konstrukcí krovu 

a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití; pro potřeby územního 

plánu je uvažována max. výška podkroví (po hlavní hřeben střechy) 6 m.  

30) Povrchová úprava blízká přírodě – zpevnění povrchu štěrkem, drceným kamenem, 

drceným vápencem, dřevěnými prahy apod. s ohledem na lokalitu.  

31) Procento zastavění pozemku - vyjadřuje intenzitu využití pozemků v plochách, tj. plošný 

podíl zastavitelných a zpevněných ploch k celkové ploše dosud nezastavěného pozemku 

(stavební parcely).  

32) Průmyslová výroba – strojírenství, elektrotechnika a elektronika, plastikářství 

a papírenství, výroba prefabrikátů, výroba nábytku, výroba zdravotnického materiálu, 

výroba konstrukcí a zařízení, stavebnictví a inženýring apod. 

33) Přístřešky pro turisty – stavby jednoprostorové, opatřené obvodovými stěnami max. ze tří 

stran, zastavěná plocha max. 25 m2.  

34) Samostatné zahrady – tj. zahrady s ohledem na druh pozemku a způsob využití dle 

katastru nemovitostí 

35) Sociální zařízení – např. toalety, umývárny, sprchy, šatny apod. 

36) Stavby pro rodinnou (individuální) rekreaci - § 40 vyhlášky č. 268/2009 Sb., a § 2 písm.b) 

vyhlášky č. 501/2006 Sb., např. rekreační chata, rekreační dům, rekreační chalupa. 

37) Stavby a zařízení pro jezdecké sporty – jízdárny otevřené i kryté (haly), stáje a související 

hospodářské objekty, související zařízení s jezdeckými sporty (sedlárny, šatny, sociální 

zařízení apod.). 

38) Stavby pro skladování zemědělských produktů –  nepodsklepené jednopodlažní stavby.  

39) Stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků – stavby o jednom nadzemním 

podlaží do 40 m2 zastavěné plochy, nepodsklepené, bez pobytové místnosti, bez vytápění 

a garážování vozidel. Tyto stavby neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklad hořlavých 

kapalin a plynů (dle § 103, odst. a), bod 1. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu). 

40) Stavby pro pastevní chov hospodářských zvířat – stavby jednoprostorové, nepodsklepené, 

realizované za účelem ochrany zvířat před nepříznivým počasím, případně izolování 

jednotlivých hospodářských zvířat od ostatních.  
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41) Stavby a zařízení lehké průmyslové výroby = lehký průmysl je orientován na spotřebitele 

(tzn. většina výrobků lehkého průmyslu je vyráběna pro koncové spotřebitele, částečně se 

může jednat o meziprodukty k dalšímu zpracování). Zařízení, která jsou používána 

v lehkém průmyslu mají menší ekologické dopady, než zařízení v těžkém průmyslu, 

z toho vyplývá, že se závody lehkého průmyslu mohou vyskytovat v blízkosti obydlených 

oblastí. Lehký průmysl vyrábí především spotřební zboží.  

Příkladem lehkého průmyslu je: 

- lehké strojírenství (produkuje převážně domácí spotřebiče),  

- střední strojírenství (dodává výrobní prostředky pro většinu odvětví i většinu oborů 

lehkého průmyslu - např. výroba obráběcích strojů, nakladačů, dopravních prostředků - 

auta, motorky, traktory .... ) – umístění do ploch výroby a skladování – lehkého 

průmyslu je nutno posuzovat s ohledem na situování plochy ve vazbě na využívání 

okolních ploch a dopravní a technickou infrastrukturu v území,  

- investiční strojírenství (kompletování součástí na hotové výrobky), přesné strojírenství 

 (výroba drobných nebo náročných strojů – hodinek, fotoaparátů, kamer, počítačů....) 

42) Stavby a zařízení pro těžký průmysl – jde o průmysl, kde se nevyrábí výrobky určené pro 

přímou spotřebu obyvatelstva, především zde náleží těžba surovin, hutnictví, strojírenství, 

energetika, chemický a petrochemický průmysl apod.  

43) Struktura zástavby – např. individuální rodinné domy, řadová zástavba, bytové domy apod. 

44) Technické služby - údržba a úklid komunikací, údržba veřejného osvětlení, údržba 

veřejných prostranství včetně veřejné zeleně, sběrné dvory (třídící dvory, sběrny surovin), 

svoz odpadů včetně bioodpadu, odvoz suti a odpadů velkoobjemovými kontejnery, správa 

hřbitovů apod.  

45) Technické sporty – jízda na motokárách, motorkách, kolech, střelectví, plochy pro 

autoškoly, U-rampy apod. 

46) Usedlost – objekt k bydlení s hospodářským stavením / staveními (např. stodolou, stájí pro 

chov hospodářských zvířat pro potřebu majitele/nájemce usedlosti) a zpravidla s navazující 

zahradou. 

47) Účelová komunikace slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků 

těchto nemovitostí (např. uvnitř uzavřených areálů) nebo k obhospodařování zemědělských 

a lesních pozemků (lesní a polní cesty). 

48) Včelín je stavba s jednoznačným účelem využití pro hospodářské účely, ve které jsou 

umístěny úly, veškeré včelařské nářadí a ochranné pomůcky. Součástí včelínu může být 

místnost na vytáčení medu.  

Dle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat  

a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), § 1 odst. 1 písm. a) patří 

včely mezi vyjmenovaná hospodářská zvířata. 

49) Veřejná prostranství – náměstí, ulice, tržnice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další 

prostory přístupné každému bez omezení po 24 hodin denně, tedy sloužící obecnému 

užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích). Veřejným prostranství mohou tedy být i zatravněné pásy podél komunikací 

sloužících k obsluze zástavby. v těchto prostranstvích mohou být pokládány sítě technické 

infrastruktury, v zimním období mohou být využívány k uložení sněhu odhrnutého 

z komunikací, dále mohou být využity pro vybudování chodníků, případné odstavení 

vozidla apod. i když se jedná o soukromé pozemky.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spot%C5%99ebitel
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9B%C5%BEk%C3%BD_pr%C5%AFmysl
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50) Vícepodlažní obchodní dům –  může mít několik podzemních podlaží, nejméně dvě 

nadzemní podlaží. Obchodní domy mají od 2 000 do 10 000 m2 prodejní plochy 

(nejčastější jsou obchodní domy se 4 000 až 6 000 m2 prodejní plochy). Obchodní domy 

mohou být plnosortimentní nebo specializované. Umístění je zpravidla v centrech 

městských sídel s vícepodlažní zástavbou. 

51) Výrobní služby - stavby pro drobnou řemeslnou výrobu a služby, které svým provozem 

nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu životního prostředí 

nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, např. krejčovství, sklenářství, 

rámařství, zámečnictví, knihařství, zahradnictví, malířství a natěračství, výroba obuvi 

a kožené galanterie, cukrářská a pekařská výroba apod.  

52) Výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením – služby, které svým provozem, 

technickým zařízením a vyvolanou dopravní zátěží narušují obytné prostředí a snižují jeho 

kvalitu (např. lakýrnictví a natěračství, truhlářství, stolařství, kovovýroba, provozovny 

stavební údržby, apod.). 

53) Zahrádkářská chata - stavba rodinné rekreace max. o 1 NP (s možností podsklepení 

a podkroví), umístěná v plochách zahrad. 

54) Zastavitelnost pozemku - procento zastavění pozemku – vyjadřuje rámcová pravidla 

prostorového uspořádání pro novou zástavbu, tj. plošný podíl zastavitelných 

a zpevněných ploch k celkové ploše dosud nezastavěného pozemku (stavební parcely).  

55) Zařízení pro využívání volného času – hřiště, lezecké stěny, lanové dráhy apod. 

56) Zemědělská výroba – chov hospodářských zvířat a pěstování zemědělských plodin za 

účelem zisku (nikoliv pro vlastní potřebu majitelů). 

57) Zemědělská výroba související s lesním hospodářstvím a myslivostí (např. obory, 

bažantnice apod.).  

58) Zeleň veřejná – plochy zeleně přístupné bez omezení 24 hodin denně s funkcí relaxační, 

okrasnou, zlepšující pohodu bydlení (travní, keřové, stromové patro dle možností 

lokality).  

59) Změna stavby – nástavby, přístavby, stavební úpravy. 

60) Zřizování – tj. změnou účelu užívání zejména stávajících ubytovacích zařízení, ale 

i jiných staveb na kategorii ubytovna, dále přístavbou, nástavbou apod. 

 



Sociální služby města Havířova

Rehabilitace, Karvinská 1512/3, Havířov

Příloha č. 1

Dlouhodobý hmotný majetek

Umístění Inv. č. NÁZEV Rok poř.
Měr. 

jed.
Ži Počet JVC-jednotková vstupní 

cena vč. DPH

OC-obvyklá cena 

celkem vč. DPH

04 Lymfa M000110 Matrace Biosynchron500 s přisl.  80x200  10.05.2008 ks 5 1 97 010,00 5 821

05 Biosyn.
M000142 BTL-6000 Lymphastim 12 TOPLINE + přísluš. 21.08.2009 ks 10 1 86 278,95 6 730

011 Elektro M000077 Klimatizační jednotka 10.07.2005 ks 15 1 102 156,00 17 367

011 Elektro
M000163

Sada Biomag Lumina INDIVIDUAL-přístroj pro 

magnetoterapii
06.10.2016 ks 15 1 66 903,00 42 584

016 Vodoléčba M000059 Plast.sedací vana Marie - DK 10.12.2002 ks 15 1 67 284,00 6 560

016 Vodoléčba M000060 Plast.vana  Bruno pro víř.masáž HK 10.12.2002 ks 15 1 77 727,00 7 578

016 Vodoléčba M000065 Odvlhčovač CALOREX DH 33A 10.05.2003 ks 10 1 84 701,00 6 607

016 Vodoléčba M000066 Odvlhčovač CALOREX 10.05.2003 ks 10 1 84 701,00 6 607

016 Vodoléčba M000078 Mobilní klimatizační jednotka 10.07.2005 ks 12 1 108 301,00 12 184

016 Vodoléčba M000082 Klimatizační jednotka Carrier 10.11.2005 ks 12 1 58 048,00 6 530

Chodba M000079 Ventilátor  zabudovaný 10.07.2005 ks 15 1 82 830,00 12 425

Venkovní označení
M000148

Plastický nápis Rehabilitace na zdi objektu 

Karvinská 3
09.08.2010 ks 12 1 57 145,00 7 315

Venkovní označení M000146

Stavba - reklamní plastová cedule venkovní 

zabudovaná 24.6.2010 ks 20 1 43 779,00 17 730

celkem 1 016 863,95 156 036



Sociální služby města Havířova

Rehabilitace, Karvinská 1512/3, Havířov

Příloha č. 2

Drobný dlouhodobý majetek

Umístění Druh Inv. č. NÁZEV Rok poř.
Měr. 

jed.
Ži Počet JVC-jednotková vstupní 

cena vč. DPH

OC-obvyklá cena 

celkem vč. DPH

011 Elektro rehab.přístroje E005382 BTL - ultrazvuk, 4710 profi sono 30.09.2009 ks 15 1 30 411,00 6 842

011 Elektro rehab.přístroje
E006745

Elektroterapeutický přístroj s přísl. 

Multitronic MT4
02.12.2019 ks 15 1 39 446,00 31 162

016 Vodoléčba rehab.přístroje E002210 Infrazářič Cellutherm 03- 10.12.2002 ks 10 1 37 590,00 3 909

016 Vodoléčba rehab.přístroje E002738 Parafínová lázeň 10.04.2006 ks 10 1 21 113,10 2 059

01 Posilovna rehab.pomůcky E002775 Stavebnice ministav+SW+vyhodn. 10.11.2006 ks 10 1 15 000,00 1 170

05 Biosyn. rehab.pomůcky E002774 Stavebnice ministav+SW+vyhodn. 10.11.2006 ks 10 1 15 000,00 1 170

01 Posilovna rehab.pomůcky E005180 nestabilní plošina Harmon 10.10.2008 ks 10 1 9 700,00 757

04 Lymfa rehab.pomůcky E004589 Lůžko Biosynchron 80x200 10.06.2008 ks 10 1 6 104,00 476

01 Posilovna Vybavení E000740 Rehabilitační stůl Golem 1 10.07.1996 ks 10 1 19 845,00 1 548

01 Posilovna Vybavení E000850 Rehabilitační stůl Golem 1 10.11.1996 ks 10 1 19 845,00 1 548

01 Posilovna Vybavení E002165 Vestavěná skříň na prádlo uzamyk. 10.12.2002 ks 15 1 23 079,00 2 423

01 Posilovna Vybavení E002184 Psací stůl s uzamyk.šuplíky 10.12.2002 ks 15 1 3 836,90 345

01 Posilovna Vybavení E002284 Zrcadlo 10.01.2003 ks 20 1 3 550,00 533

01 Posilovna Vybavení E002302 Stolička z 361 chrom. 10.02.2003 ks 10 1 4 779,00 373

03 Cvičebna Vybavení E002166 Stůl psací s uzamyk.šuplíky 10.12.2002 ks 15 1 3 836,90 403

03 Cvičebna Vybavení E002303 Stolička z 361 chrom. 10.02.2003 ks 10 1 4 779,00 373

03 Cvičebna Vybavení E002557 Stolek pod přístroj 10.12.2004 ks 15 1 3 451,00 362

03 Cvičebna Vybavení
E005888

Lehátko s pákovým zdvihem 

dvoudílné - koženka
22.01.2014 ks 10 1 24 926,00 6 356

05 Biosyn. Vybavení
E002207 Vyšetřovací lehátko hnědý mramor 10.12.2002 ks 10 1 7 140,00 557

06B Denní místnostVybavení E002163 Kuchyňská linka s dřezem 10.12.2002 ks 15 1 16 929,18 1 778

06B Denní místnostVybavení E002287 Stolek kuchyňský 10.02.2003 ks 10 1 3 782,00 295

06C Šatna Vybavení E002162 Vestavěná skříň 10.12.2002 ks 15 1 24 675,00 2 714



07 Sesterna Vybavení E000992 Židle kanc. čal.červená 10.4.1997 ks 10 1 4 481,00 350

07 Sesterna Vybavení E002146 Kontejner na kolečkách uzamyk. 10.12.2002 ks 15 1 4 825,10 507

07 Sesterna Vybavení E002147 Přijímací stolová sestava 10.12.2002 ks 15 1 5 575,40 585

07 Sesterna Vybavení E004931 kartotéková skříň 4zásuvkováA4 10.9.2008 ks 15 1 6 254,50 657

07 Sesterna Vybavení
E005558

Kartotéka A4/4 zásuvky 

1320x400x600
10.12.2010 ks 15 1 3 949,00 415

07 Sesterna Vybavení
E005741

kartotéka A4/4 zásuvky  

1320x400x600
10.8.2012 ks 15 1 3 949,00 415

07 Sesterna Vybavení
E005993

kartotéka 4zásuvková/A4 - 

1320x400x600
6.11.2014 ks 15 1 3 982,00 418

08 Ordinace Vybavení E000852 Rehabilitační stůl Golem 1 10.11.1996 ks 15 1 19 845,00 2 084

08 Ordinace Vybavení E002139 Skříň šatní lamino+police do ní 10.12.2002 ks 15 1 5 335,26 560

08 Ordinace Vybavení E002140 Skříň šatní lamino 10.12.2002 ks 15 1 4 554,26 478

08 Ordinace Vybavení E002141 Stůl pracovní (pod oknem) 10.12.2002 ks 15 1 4 050,40 425

08 Ordinace Vybavení E002142 Kontejner na kolečkách 10.12.2002 ks 15 1 4 825,10 507

08 Ordinace Vybavení E002143 Kontejner na kolečkách 10.12.2002 ks 15 1 4 825,10 507

011 Elektro Vybavení E000851 Rehabilitační stůl Golem 1 10.11.1996 ks 15 1 19 845,00 2 084

011 Elektro Vybavení E002128 Rehabilitační lehátko 10.12.2002 ks 10 1 5 123,80 400

011 Elektro Vybavení E002129 Rehabilitační lehátko 10.12.2002 ks 10 1 5 123,80 400

011 Elektro Vybavení E002130 Rehabilitační lehátko 10.12.2002 ks 10 1 5 123,80 400

011 Elektro Vybavení E002149 Stůl psací s uzamyk.šuplíky 10.12.2002 ks 15 1 3 836,90 403

011 Elektro Vybavení E002170 Sloupy pro závěsy masív olše 10.12.2002 ks 15 1 7 560,00 794

011 Elektro Vybavení
E002208

Vyšetřovací lehátko hnědý mramor- 

dar shr.Němců
10.12.2002 ks 10 1 7 140,00 557

011 Elektro Vybavení
E002209

Vyšetřovací lehátko hnědý mramor- 

dar shr.Němců
10.12.2002 ks 10 1 7 140,00 557

016 Vodoléčba Vybavení E002131 Rehabilitační lehátko 10.12.2002 ks 10 1 5 123,80 400

016 Vodoléčba Vybavení E002132 Rehabilitační lehátko 10.12.2002 ks 10 1 5 123,80 400

016 Vodoléčba Vybavení E002133 Rehabilitační lehátko 10.12.2002 ks 10 1 5 123,80 400

016 Vodoléčba Vybavení E002134 Rehabilitační lehátko 10.12.2002 ks 10 1 5 123,70 400

016 Vodoléčba Vybavení E002164 Stůl psací s uzamyk.šuplíky 10.12.2002 ks 15 1 3 836,90 432

016 Vodoléčba Vybavení E002296 Sest.skříní předělujících stěnu 10.02.2003 ks 15 1 11 956,00 1 345



016 Vodoléčba Vybavení E002309 Schůdek dvoustupňový s opěrkou 10.02.2003 ks 15 1 8 981,30 1 010

016 Vodoléčba Vybavení E002310 Schůdek dvoustupňový s opěrkou 10.02.2003 ks 10 1 8 981,30 701

016 Vodoléčba Vybavení E002311 Schůdek dvoustupňový s opěrkou 10.02.2003 ks 10 1 8 981,30 701

016 Vodoléčba Vybavení E004927 čistič vzduchu-antialerg. set 10.09.2008 ks 8 1 23 999,00 3 360

Chodba Vybavení E001258 Stojany na prospekty 10.09.1998 ks 15 1 4 291,00 451

Chodba Vybavení E002299 Lavice do čekárny 10.02.2003 ks 15 1 3 233,00 339

Chodba Vybavení E002300 Lavice do čekárny 10.02.2003 ks 15 1 3 233,00 339

08 Ordinace Výpočetní technika E005348 Monitor LCD 19" 08.09.2009 ks 5 1 4 814,00 291

08 Ordinace Výpočetní technika E006490 PC ZJ LYNX + SW Win 10 + SW Office 21.12.2017 ks 5 1 18 585,60 3 345

08 Ordinace Výpočetní technika E700309 SW-ordin rehab + modu eRecept - 31.01.2018 ks 5 1 9 015,00 545

celkem 606 565,00 95 111



Sociální služby města Havířova

Rehabilitace, Karvinská 1512/3, Havířov

Příloha č. 3

Drobný majetek

Umístění Druh Inv. č. NÁZEV Rok poř.
Měr. 

jed.
Ži Počet

JVC-jednotková 

vstupní cena vč. 

DPH

OC-obvyklá 

cena celkem vč. 

DPH

01 Posilovna rehab.pomůcky E000745 Válec I + potah Mi II 10.06.2001 ks 10 1 648,90 51

01 Posilovna rehab.pomůcky E000746 Válec I+potah Mi II 10.06.2001 ks 10 1 648,90 51

01 Posilovna rehab.pomůcky E000747 Kvádr III+potah Mi II 10.06.2001 ks 10 1 594,70 46

01 Posilovna rehab.pomůcky E001006 Physlo-roll 88.01-míč 10.05.1997 ks 10 1 1 025,00 80

01 Posilovna rehab.pomůcky E002297 Masívní klín buk- rehabilitační 10.02.2003 ks 15 1 1 061,50 111

01 Posilovna rehab.pomůcky E002298 Masiv.klín buk- rehabilitační pomůcka 10.02.2003 ks 15 1 1 061,50 111

01 Posilovna rehab.pomůcky E002312 Manžeta se závažím 10.02.2003 ks 10 1 501,45 39

01 Posilovna rehab.pomůcky E002313 Manžeta se závažím 10.02.2003 ks 10 1 501,45 39

01 Posilovna rehab.pomůcky E006919 Nákrčník nafukovací T-NECK 14.06.2021 ks 10 1 528,00 41

03 Cvičebna rehab.pomůcky E002460 Válc.podložka 10.06.2004 ks 8 1 617,50 34

01 Posilovna rehab.pomůcky E000692 Rehabilitační strojek-rumpál 10.04.2001 ks 10 1 1 250,00 98

01 Posilovna rehab.pomůcky E000694 Rehabilitační pomůcka -posilovač 10.04.2001 ks 10 1 1 250,00 98

01 Posilovna rehab.pomůcky E000964 Ribstol 10.03.1997 ks 10 1 2 288,00 178

01 Posilovna rehab.pomůcky E000965 Ribstol 10.03.1997 ks 10 1 2 288,00 178

01 Posilovna rehab.pomůcky E003145 Balanční plocha 10.11.2007 ks 10 1 524,00 41

07 Sesterna rehab.pomůcky E006028 tonometr M400 Omron 10.12.2014 ks 10 1 1 470,00 115

016 Vodoléčba rehab.pomůcky E006692 rašelinový nosič 38x28 18.11.2019 ks 10 1 707,50 481

016 Vodoléčba rehab.pomůcky E006693 rašelinový nosič 38x14 18.11.2019 ks 10 1 587,50 400

01 Posilovna Vybavení E002062 Schůdky hl. jednostranné na úklid 10.12.2002 ks 10 1 799,00 62

01 Posilovna Vybavení E002286 Police na stěnu 10.02.2003 ks 15 1 1 110,00 117

01 Posilovna Vybavení E002293 Police závěsná 155x830x360 10.02.2003 ks 15 1 951,50 100

01 Posilovna Vybavení E005396 Věšák čená podnož XY-039 BK 15.10.2009 ks 15 1 1 030,00 108

01 Posilovna Vybavení
E005423 židle  přístavná sv.zelená typ imperia 04.11.2009 ks 10 1 580,00 45



01 Posilovna Vybavení
E005425 židle přístavná sv.zelená typ imperia 04.11.2009 ks 10 1 580,00 45

01 Posilovna Vybavení E005877 židle- kanc.křeslo Sebastian černo- 09.12.2013 ks 10 1 1 500,00 117

01 Posilovna Vybavení E005998 kancelářská židle černá koženka 30.11.2014 ks 10 1 1 000,00 78

01 Posilovna Vybavení
E006421 stůl - bílá deska 120x60cm + 4 nohy 10.08.2017 ks 10 1 619,00 48

03 Cvičebna Vybavení E002158 Věšáková stěna 10.12.2002 ks 15 1 1 354,50 142

03 Cvičebna Vybavení E002167 Police na stěnu 10.12.2002 ks 15 1 1 342,00 141

03 Cvičebna Vybavení E002301 Pevná stolička chrom 10.02.2003 ks 10 1 1 119,00 87

04 Lymfa Vybavení E002155 Věšáková stěna 10.12.2002 ks 15 1 1 354,50 142

04 Lymfa Vybavení E002294 Police závěsná 155x830x360 10.02.2003 ks 15 1 951,50 100

04 Lymfa Vybavení E002552 Židle PISA - světlá látka 10.12.2004 ks 10 1 820,00 64

05 Biosyn. Vybavení E002156 Věšáková stěna 10.12.2002 ks 15 1 1 354,50 142

06B Denní místnostVybavení E000343 Stůl bílý Kordeta 10.05.1993 ks 10 1 1 500,00 117

06B Denní místnostVybavení E000995 Zrcadlo poloovál 60x100 10.04.1997 ks 15 1 1 027,00 108

06B Denní místnostVybavení E002063 Nástěnné hodiny MPM imit.dřevo 10.12.2002 ks 10 1 600,00 47

06B Denní místnostVybavení E002547 Židle PISA - světlá látka 10.12.2004 ks 10 1 820,00 64

06B Denní místnostVybavení E002549 Židle PISA - světlá látka 10.12.2004 ks 10 1 820,00 64

06B Denní místnostVybavení E002550 Židle PISA - světlá látka 10.12.2004 ks 10 1 820,00 64

06B Denní místnostVybavení E002551 Židle PISA - světlá látka 10.12.2004 ks 10 1 820,00 64

06B Denní místnostVybavení E005299 Mikrovlná trouba 10.01.2009 ks 8 1 999,00 66

06A WC personál Vybavení E002108 Mini box-pap.ručníky 10.12.2002 ks 6 1 598,00 30

06A WC personál Vybavení E003026 Box na toaletní papír,plast 10.06.2007 ks 6 1 553,40 28

07 Sesterna Vybavení E002144 Police na stěnu 10.12.2002 ks 15 1 1 244,40 131

07 Sesterna Vybavení E002152 Věšáková stěna 10.12.2002 ks 15 1 1 354,50 142

07 Sesterna Vybavení E002306 Žaluzie inter s nastřik(1okno) 10.2.2003 ks 8 1 819,00 50

07 Sesterna Vybavení
E005427 židle přístavná sv.zelená typ impéria 4.11.2009 ks 10 1 580,00 45

08 Ordinace Vybavení E000734 Stolička Z 302 RAL-dřevěný sedák 10.05.2001 ks 10 1 1 708,00 133

08 Ordinace Vybavení E000887 Židle otáčecí šedá 10.07.2001 ks 10 1 1 798,00 140

08 Ordinace Vybavení E002105 Mini box-pap.ručníky 10.12.2002 ks 5 1 598,00 36

08 Ordinace Vybavení E002151 Věšáková stěna 10.12.2002 ks 15 1 1 354,50 142

08 Ordinace Vybavení E002295 Police závěsná 360x830x250 10.02.2003 ks 15 1 952,00 100



08 Ordinace Vybavení E002305 Žaluzie bul.combi (2okna) 10.02.2003 ks 8 1 1 634,80 128

08 Ordinace Vybavení E005219 Skartovačka Wallner PPS 062S 10.11.2008 ks 5 1 1 892,00 114

08 Ordinace Vybavení
E005413 Nábytková schránka el.Atlantis - trezor 31.10.2009 ks 15 1 1 877,00 225

08 Ordinace Vybavení
E005424 židle přístavná sv.zelená typ imperia 04.11.2009 ks 10 1 580,00 53

011 Elektro Vybavení E000884 Židle plastová konferenční šedá 10.07.2001 ks 10 1 998,00 78

011 Elektro Vybavení E002086 Botník 10.12.2002 ks 15 1 699,00 73

011 Elektro Vybavení E002110 Mini box-pap.ručníky 10.12.2002 ks 5 1 598,00 43

011 Elektro Vybavení E002135 Schůdky dvoustopé 10.12.2002 ks 10 1 896,70 70

011 Elektro Vybavení E002136 Schůdky dvoustopé 10.12.2002 ks 10 1 896,70 70

011 Elektro Vybavení E002148 Police na stěnu 10.12.2002 ks 15 1 1 244,40 131

011 Elektro Vybavení E002153 Věšáková stěna 10.12.2002 ks 15 1 1 354,50 142

011 Elektro Vybavení E002168 Rohové psací stoly 10.12.2002 ks 15 1 707,60 74

011 Elektro Vybavení E002174 Konstrukce na látk.zástěnu malá 10.12.2002 ks 15 1 966,00 101

011 Elektro Vybavení E002175 Konstrukce na látk.zástěnu malá 10.12.2002 ks 15 1 966,00 101

011 Elektro Vybavení E002176 Konstrukce na látk.zástěnu malá 10.12.2002 ks 15 1 966,00 101

011 Elektro Vybavení E002177 Konstrukce na látk.zástěnu malá 10.12.2002 ks 15 1 966,00 101

011 Elektro Vybavení E002288 Pojízdný stolek 830x560x400mm 10.02.2003 ks 10 1 1 647,00 128

011 Elektro Vybavení E002289 Pojízdný stolek 830x560x400mm 10.02.2003 ks 10 1 1 647,00 128

011 Elektro Vybavení E002290 Pojízdný stolek 830x560x400mm 10.02.2003 ks 10 1 1 647,00 128

011 Elektro Vybavení E002291 Pojízdný stolek 830x560x400mm 10.02.2003 ks 10 1 1 647,00 128

011 Elektro Vybavení E002548 Židle PISA - světlá látka 10.12.2004 ks 10 1 820,00 64

011 Elektro Vybavení
E005872

židle- kanc.křeslo Sebastian černo-

modrá
09.12.2013 ks 10 1 1 500,00 210

011 Elektro Vybavení
E006420

ventilátor stojanový, 40cm, černý, 

50w
08.08.2017 ks 8 1 789,00 362

011 Elektro Vybavení
E006691

židle kancelářská Snerting 

černo/modrá
29.11.2019 ks 10 1 1 500,00 1 200

016 Vodoléčba Vybavení E000733 Stolička Z 302 RAL-dřevěný sedák 10.05.2001 ks 10 1 1 708,00 133

016 Vodoléčba Vybavení E000996 Věšák 4/100 10.04.1997 ks 15 1 1 027,00 116

016 Vodoléčba Vybavení E002087 Botník 10.12.2002 ks 15 1 699,00 79

016 Vodoléčba Vybavení E002109 Mini box-pap.ručníky 10.12.2002 ks 5 1 598,00 43



016 Vodoléčba Vybavení E002137 Schůdky dvoustopé 10.12.2002 ks 10 1 896,70 70

016 Vodoléčba Vybavení E002138 Schůdky dvoustopé 10.12.2002 ks 10 1 896,70 70

016 Vodoléčba Vybavení E002150 Police na stěnu 10.12.2002 ks 15 1 1 342,00 151

016 Vodoléčba Vybavení E002159 Věšáková stěna malá 10.12.2002 ks 15 1 903,00 102

016 Vodoléčba Vybavení E002160 Věšáková stěna malá 10.12.2002 ks 15 1 903,00 102

016 Vodoléčba Vybavení E002161 Věšáková stěna malá 10.12.2002 ks 15 1 903,00 102

016 Vodoléčba Vybavení E002169 Rohové pracovní stoly 10.12.2002 ks 15 1 707,60 80

016 Vodoléčba Vybavení E002171 Konstrukce na látk.zástěnu malá 10.12.2002 ks 15 1 966,00 109

016 Vodoléčba Vybavení E002172 Konstrukce na látk.zástěnu malá 10.12.2002 ks 15 1 966,00 109

016 Vodoléčba Vybavení E002173 Konstrukce na látk.zástěnu malá 10.12.2002 ks 15 1 966,00 109

016 Vodoléčba Vybavení
E002292

Stolek pod hrnec na parafín 

750x850x500
10.02.2003 ks 10 1 2 562,00 200

016 Vodoléčba Vybavení E002317 Věšáková stěna větší 10.03.2003 ks 15 1 1 573,80 177

016 Vodoléčba Vybavení E002318 Věšáková stěna menší 10.03.2003 ks 15 1 1 049,20 118

016 Vodoléčba Vybavení E002319 Věšáková stěna menší 10.03.2003 ks 15 1 1 049,20 118

016 Vodoléčba Vybavení
E005422 židle přístavná sv.zelená typ imperia 04.11.2009 ks 10 1 580,00 49

016 Vodoléčba Vybavení E005997 kancelářská židle černá koženka 30.11.2014 ks 10 1 1 000,00 150

016 Vodoléčba Vybavení
E006847

sedačka na vanu plastová, rovná s 

mad.
08.12.2020 ks 8 1 899,00 674

Chodba Vybavení E000774 Lavice DTD buk 10.06.2001 ks 12 1 2 604,70 203

Chodba Vybavení E000775 Lavice DTD buk 10.06.2001 ks 12 1 2 604,70 203

Chodba Vybavení E002065 Nástěnné hodinky BT 10.12.2002 ks 10 1 500,00 42

Chodba Vybavení E002084 Botník 10.12.2002 ks 15 1 699,00 73

Chodba Vybavení E002085 Botník 10.12.2002 ks 15 1 699,00 73

Chodba Vybavení E002088 Botník 10.12.2002 ks 15 1 699,00 73

Chodba Vybavení E002154 Věšáková stěna 10.12.2002 ks 15 1 1 354,50 152

Chodba Vybavení E002157 Věšáková stěna 10.12.2002 ks 15 1 1 354,50 152

Chodba Vybavení E005426 židle přístavná sv.zelená 04.11.2009 ks 10 1 580,00 45

WC 09, 10, úklid Vybavení E002106 Mini box-pap.ručníky 10.12.2002 ks 5 1 598,00 39

WC 09, 10, úklid Vybavení E003025 Box na toaletní papír,plast 10.06.2007 ks 5 1 553,30 43

WC 09, 10, úklid Vybavení E002107 Mini box-pap.ručníky 10.12.2002 ks 5 1 598,00 39

WC 09, 10, úklid Vybavení E003027 Box na toaletní papír,plast 10.06.2007 ks 5 1 553,30 43



08 Ordinace Výpočetní technika E005483 Router Gigabit RM WIFI-N 25.05.2010 ks 5 1 2 640,00 160

08 Ordinace Výpočetní technika E006511 tiskárna HP Laser JetPro M 102w 04.04.2018 ks 5 1 2 375,23 641

celkem 122 033,33 14 101



  Příloha  

Informace o stavu společnosti CEVYKO a.s. 

Společnost CEVYKO a.s., se sídlem Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov, IČO: 08599254 

(dále jen „společnost CEVYKO a.s.) byla založena usnesením ZMH č. 192/7ZM/2019 v roce 

2019 s cílem vybudovat moderní technologické zařízení pro zpracování komunálního odpadu. 

Cílem projektu je mít maximální kontrolu na odpadovým hospodářstvím všech zapojených 

subjektů a společnost CEVYKO, a.s. vynakládá maximální úsilí pro zapojení dalších obcí do 

projektu. V současné době probíhají jednání o zapojení dalších tří významných obcí do 

projektu. 

Akcionáři společnosti CEVYKO, a.s. jsou statutární město Havířov s 35 % akcií, společnost 

ASOMPO, a.s., IČO: 25872826 (sdružuje 45 obcí a měst Novojičínska) s 35 % akcií a Spolek 

pro nakládání s komunálním odpadem, z.s., IČO: 08375437 (pro obce a města Karvinska) s 30 

% akcií. Prostřednictvím Spolku pro nakládání s komunálním odpadem, z.s. mohou do 

společnosti CEVYKO a.s. vstupovat další obce a města Karvinska, ale i širokého okolí.  

Inspirací pro vybudování zařízení pro zpracování komunálního odpadu jsou ty nejmodernější 

technologické linky na zpracování odpadů nejen na území Evropy. Výše uvažovaného 

základního kapitálu společnosti ve výši 90 miliónů korun dává společnosti CEVYKO a.s. 

dostatečný prostor na další zajištění financování projektu.  

Tento rok probíhá zvyšovaní základního kapitálu společnosti o 27 000 000 Kč, kde statutární 

město Havířov upisuje celkem 9 450 000 Kč, společnost ASOMPO, a.s. upisuje 9 450 000 Kč 

a Spolek pro nakládání s komunálním odpadem upisuje 8 100 000 Kč. Upisování akcií probíhá 

mechanismem tak, aby došlo k efektivnějšímu využití cash flow jak pro akcionáře, tak pro 

společnost CEVYKO, a.s. v daném čase úpisu akcií.  

Společnost CEVYKO, a.s. usiluje o maximální možnou podporu z dotačních a transformačních 

programů nejen České republiky, ale i Evropské unie. Další dodatečné financování projektu je 

plánováno formou úvěrového financování.  

V současné době na území České republiky neexistuje municipální projekt v takové míře 

rozpracovanosti, jako je projekt CEVYKO.  

 



Příloha č. l

AKCIONÁŘSKÁ SMLOUVA
Tuto Akcionářskou smlouvu (dále jen Smlouva) uzavíraji za níže uvedených smluvních ujednáni dne
16. měsíce března a roku 2020 niže uvedené smluvní strany:

SMLUVN|Ĺ STRANY

Název:
Se sídlem:
lČ:

Zastoupen:

statutární město Havířov
Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město
002 97 488

(dále jen Akcionář l)

Firma: ASOMPO, a.s.
Se sídlem: Cp. 194, 742 72 Životice u Nového jičína
lČ: 258 72 826

Zastoupen:

(dále jen Akcionář 2)

Název:
Se sídlem:
lČ:

Zastoupen:

Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, z.s.
Okružní 988, Lutyně, 735 14 Orlová
083 75 437

(dále jen Akcionář 3)

U

SMLUVNÍ POJMY

Pro účely této Smlouvy budou mít dále uvedené pojmy použité v této Smlouvě, pokud není
stanoveno jinak, význam zde uvedený:

,,Společnost" znamená společnost CEVYKO a. s., se sídlem na adrese
Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov, založenou dne 02. 08.
2019, přijetím Stanov, účastníky této Smlouvy.

,,Akcie" znamená listinné, kmenové akcie na jméno, ve jmenovité
hodnotě 1.000,-Kč/1ks emitované Společností.

,,Akcionář" znamená účastníka této Smlouvy a osobu, která upsala Akcie
při založení Společnosti nebo na zvýšení základního kapitálu
Společnosti, anebo osobu, která nabyla Akcie od jiného
Akcionáře.
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,,Stanovy"

,,Valná hromada"

,,Představenstvo"

,,Dozorčí rada"

znamená stanovy Společnosti, jejichž přijetím byla založena
Společnost.

znamená valná hromada Společnosti.

znamená představenstvo Společnosti.

znamená dozorčí radu Společnosti.

,,Zástupce" znamená fyzickou osobu navrženou Akcionářem v souladu s ČI.
VIII., nebo ČI. lX. Smlouvy do funkce člena Představenstva,
nebo do funkce člena Dozorčí rady, kterou Valná hromada
zvolila do funkce člena Představenstva nebo Dozorčí rady,
prostřednictvím které Akcionář prosazuje svůj vliv na řizenI a
kontrolu Společnosti, v souladu s touto Smlouvou, ŽOK a OZ.

,,Technologické zařízenľ znamená technologické zařlzenÍ na třiděnÍ a využití směsného
komunálnIho odpadu, pořízené a provozované Společností.
Technologickým zařízením se rozumí také pozemky, na nichž je
Technologické zařízenI umístěno a stavby, ve kterých je
technologické zařizeni umístěno.

,,Věci souvisejicI se zařizenim" znamená: a) nemovitosti, na nichž je Technologické zařízeni
umístěno, nebo které souvisejí s provozování Technologického
zařízenÍ; b) stavby, ve kterých je Technologické zařízení
umístěno; C) projektovou nebo jinou technickou dokumentaci,
podle níž je Technologické zařIzenI zhotoveno a provozováno,

,,spolufinancovánIm" znamená bud' účast Akcionářů na zvyšováni základnIho kapitálu
Společnosti upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs budou
Akcionáři splácet svými peněžitými vklady, nebo poskytnuti
zajištěni ve smyslu ust. § 2010 a násl. OZ.

,,Zajištěni" znamená zejména poskytnutí jistoty ve smyslu ust. § 2012 a
násl OZ formou zřIzení zástavního práva k věcem, nebo
poskytnutí ručení ze strany Akcionáře, k zajištění úvěrových
pohledávek banky vůči Společnosti, spočÍvajÍcjch v právu na
řádném vráceni finančních prostředků poskytnutých
Společnosti na pořízeni Technologického zařIzenI a věci
souvisejicích s tímto Technologickým zařizenIm.

,,ZOK°' znamená zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
ve znění pozdějších předpisů.

,,OZ" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
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PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

A. Akcionář 1 - statutární město Havířov při založení Společnosti upsal celkem 700 ks
kmenových, listinných akcii na jméno, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč/1ks, s nimiž je
spojeno 700 hlasů ve Společnosti, které Společnost vydá Akcionáři 1 do 60 dnů ode dne jejího
vzniku. Mezi smluvními stranami je nesporné, že Akcionář 1 je oprávněn vykonávat
akcionářská práva spojená s jím upsanými Akciemi ode dne vzniku SpoleČnosti a vlastníkem
700 ks těchto upsaných Akcií se stává jejich vydáním ve smyslu ust. § 520 OZ.

Akcionáři 1 náleží akcionářský podíl ve Společností určený poměrem úhrnné jmenovité
hodnoty jím upsaných Akcii k hodnotě základního kapitálu Společnosti- o velikosti 35%.

B. Akcionář 2 - společnost ASOMPO, a.s. při založení Společnosti upsal celkem 700 ks
kmenových, listinných akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč/1ks, s nimiž je
spojeno 700 hlasů ve Společnosti, které Společnost vydá Akcionáři 2 do 60 dnů ode dne jejího
vzniku, Mezi smluvními stranami je nesporné, že Akcionář 2 je oprávněn vykonávat
akcionářská práva spojená s jim upsanými Akciemi ode dne vzniku Společnosti a vlastníkem
700 ks těchto upsaných Akcii se stává jejich vydáním ve smyslu ust. § 520 OZ.

Akcionáři 2 náleží akcionářský podíl ve SpolečnostI určený poměrem úhrnné jmenovité
hodnoty jím upsaných Akcii k hodnotě základního kapitálu Společnosti - o velikosti 35%.

C. Akcionář 3 - Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, z. s. při založeni Společnosti
upsal celkem 600 ks kmenových, listinných akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 1.000,-
Kč/1ks, s nimiž je spojeno 600 hlasů ve Společnosti, které Společnost vydá Akcionáři 3 do 60
dnů ode dne jejího vzniku. Mezi smluvními stranami je nesporné, že Akcionář 3 je oprávněn
vykonávat akcionářská práva spojená s jim upsanými Akciemi ode dne vzniku Společnosti a
vlastníkem 600 ks těchto upsaných Akcií se stává jejich vydáním ve smyslu ust. § 520 OZ.

Akcionáři 3 náleží akcionářský podíl ve Spo|ečností určený poměrem úhrnné jmenovité
hodnoty jim upsaných Akcií k hodnotě základnIho kapitálu Společnosti - o velikosti 30%.

D. Akcionáři souhlasně prohlašuji a činí nesporným, že počet Akcií, které upsali při založeni
Společnosti, je určen podle vzájemného poměru hodnoty jejich plněni, v jakém se zavazuji
podle ČI. VII. Smlouvy přispět na spolufinancování nákladů, které Společnost vynaloží na
pořÍzenj Technologického zařizenI, nebo na pořÍzení nemovitosti, staveb, projektové a jiné
technické dokumentace souvÍsejÍcÍ se zhotovením a provozováním tohoto Technologického
zařizenI.

E. Akcionáři Společnosti jsou města a právnické osoby, ve kterých jsou sdruženy obce a města,
na které se vztahuji povinnosti původců odpadů při nakládání s komunálním odpadem
stanovené zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a v této souvislosti jsou Akcionáři
Společnosti povinni ve spojitosti s nakládáním s komunálním odpadem zajišťovat:
předcházení vzniku odpadů, přípravu odpadů k jejich opětovnému využití, recyklaci odpadů,
využiti odpadů, včetně jejich energetického využití a odstraňování odpadů;

F, Podle ust. § 21 zákona Č. 185/2001 Sb, o odpadech od roku 2024 bude zakázáno ukládat
směsný komunálni odpad a recyklovatelné a využitelné odpady na skládky;
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G. Akcionáři mají společný zájem koordinovaným a jednotným způsobem zajišťovat řádné a
efektivní nakládání s komunálním odpadem, jednotným způsobem, prostřednictvím
Technologického zařIzenI provozovaného Spo|ečnosti tak, aby byli schopni v co největši miře
zajistit třÍděnj, využití a recyklaci komunálnIho odpadu způsoby a v hierarchii uvedenými
v ust. § 9a zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a omezit ukládáni směsného komunálniho
odpadu na skládkách;

H. Akcionáři se sdružili ve Společnosti, aby se spo|upodi|e|i na financování nákladů na pořízenÍ
Technologického zařIzenI a věci s nim souvisejicich, způsobem sjednaným v či. VIl. Smlouvy a
na provozovánítohoto Technologického zařízenI.

lV.
ÚČEL SMLOUVY

Účelem této Smlouvy je:

a) sjednání pravidla pro způsob určení velikosti akcionářských podílů jednotlivých
Akcionářů, představujÍcÍch velikost jejich účasti ve Společnosti, od něhož je odvozen
počet Akcii, které každý Akcionář upsal při založení Společnosti, nebo které upíše na
zvýšení základního kapitálu Společnosti v průběhu jejího trvání,

b) sjednáni pravidla pro určení způsobu a výše, jakými se každý z Akcionářů bude podílet na
spolufinancovánI nákladů vynaložených Společnosti na pořizenI Technologického
zařIzení a věcí s ním souvisejÍcÍch,

C) dosaženi vzájemné dohody o jednotném, vzájemně shodném a koordinovaném výkonu
hlasovacích práv spojených s akciovými podíly Smluvních stran ve Společnosti,

d) sjednání mechanismů vzájemného jednání mezi Akcionáři o dosažení konsensu při
výkonu hlasovacích práv na Valné hromadě o záležitostech, které mají být zařazeny na
pořad jednání Valné hromady,

e) poskytováni informací a vysvětleni k záležitostem týkajÍcÍm se obchodního vedeni, řIzení
a hospodařeni Společnosti.

V.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Akcionáři se zavazuji vykonávat svá práva ve Společnosti jak v souladu se Stanovami
Společnosti, tak i v souladu s touto Smlouvou, podle které se zavazuji jednat ve shodě při
výkonu hlasovacích práv na Valné hromadě ohledně záležitosti zařazených na pořad jejího
jednání a v rámci pŮsobnosti Valné hromady se zavazují jednat ve shodě zejména: a) při
volbě a odvo|ání členů Představenstva a členů Dozorčí rady, v souladu s pravidly složení a
ustanovení Představenstva a Dozorčí rady sjednanými v ČI. viii. a ČI. lX. Smlouvy, b) při
rozhodováni Valné hromady o zvyšování základního kapitálu Společnosti upisováním nových
akcií, jejichž emisní kurs je splácen peněžitými vklady Akcionářů, v souladu s pravidly
sjednanými v či. VIl. Smlouvy, C) při rozhodování Valné hromady o výplatě dividend, rozdělenI
zisku nebo vypořádáni ztráty, v souladu s pravidly sjednanými v či. XII. Smlouvy.

2. Akcionáři se zavazují usilovat o dosaženi společného konsensu ohledně záležitostI zařazených
na pořad jednání Valné hromady a jednáním ve shodě na Valné hromadě prosazovat
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společný vliv na řIzenI a kontrolu Společnosti v odvětví nakládání se směsným komunálním
odpadem, při provozováni Technologického zařízeni Společnosti na třiděnÍ a využiti
směsného komunálnIho odpadu.

3. Akcionáři se zavazují, že v rozsahu svého akcionářského podílu ve Společnosti určeného v ČI.
Ill. Smlouvy, budou způsobem a ve lhůtách sjednaných v či. VIl. Smlouvy, řádně přispívat na
spolufinancovánI nákladů, které Společnost vynaloží na pořÍzení Technologického zařIzenI a
věcí s ním souvisejÍcÍch.

VI.
ZPŮSOB URČENĹVÝŠE AKCIONÁŘSKÝCH PODÍLŮ

Smluvní strany sjednaly, že výše akcionářského podílu každého Akcionáře ve Společnosti
specifikovaného v ČI. Ill. Smlouvy a jemu odpovídajÍcÍ úhrnná jmenovitá hodnota Akcii, které
každý Akcionář upsal při založeni Společnosti, nebo které upíše na zvýšení základního
kapitálu Společnosti za dobu trvání Společnosti - je přímo úměrně odvozen od výše plněni
sjednaného v ČI. VIl. Smlouvy, jakým Akcionář přispěje ve prospěch Společnosti na
spolufinancovánI nákladů, které Společnost vynaloží na pořizenÍ Technologického zařizeni a
věci s ním souvisejÍcÍch.

VII.
ZÁVAZEK AKCIONÁŘŮ KE SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ SPOLEČNOSTI

1. Tato část Smlouvy, v rozsahu jejího či. VIl. Smlouvy, je uzavírána v souladu s ust. § 1767 a
násl. OZ ve prospěch Společnosti a finanční plněni ve výši 90.000.000,-KČ, které se Akcionáři 1
až 3 zavazují dle ČI. VIl. Smlouvy poskytnout ve prospěch Společnosti, slouží k tomu, aby
Společnost měla vlastní zdroje na financování nákladů, které vynaloží na pořÍzení
Technologického zařízení a věcís ním souvisejÍcÍch, jež budou využívat Akcionáři 1 až 3.

2. Akcionáři při uzavření této Smlouvy předpokládaji, že Společnost na pořizenÍ
Technologického zařIzenI a dále na pořÍzení nemovitosti, staveb, movitých věci, projektové
nebo jiné technické dokumentace sĹoužÍcÍ ke zhotovení a pořizenÍ Technologického zařIzenI
vynaloží investiční náklady ve výši 350.000.000,-KČ bez DPH (dále jen předpokládané
pořizovací náklady), avšak jsou srozuměni s tím, že skutečná celková výše nákladů na pořkeni
Technologického zařízení a věci s nim souvisejicích může dosahovat částky až ve výši
450.000.000,-KČ bez DPH, z čehož část bude spolufinancována formou dotací z fondů
Evropské unie, nebo z fondů zřízených ČR. Smluvní strany souhlasně prohlašujI, že pořÍzenj
Technologického zařízeni je investici, kterou Společnost uskutečňuje s finanční podporou ze
státního rozpočtu, nebo ze státních fondů, anebo z národních fondů, a proto jsou splněny
předpoklady stanovené v ust. § 38 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, aby Akcionáři
mohli poskytnout zajištěni závazků Společnosti ze smluv o úvěru poskytnutých na pořízenÍ
Technologického zařizenI.

Povinnost Akcionářů upisovat akcie a splatit emisní kurs upsaných akcií peněžitými vklady:

3. Akcionáři se dohodli, že v období od 01. 01. 2020 - do 31. 12. 2023 poskytnou Společnosti,
formou peněžitých vkladů do jejího základního kapitálu, finanční prostředky v úhrnné výše
90.000.000,-KČ, na financování investiční nákladů Společnosti, na pořÍzení Technologického
zařÍzeni, a to v poměru podle velkosti svých akcionářských podílů ve Společnosti, takto:
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a) Akcionář 1 se zavazuje, že v období od 01. 01. 2020 - do 31. 12. 2023 poskytne
Společnosti finanční prostředky v úhrnné výši 31.500.000,-KČ, následujíchn způsobem:

· do 30. 09. 2020 upíše 3.150 ks nových kmenových akcii na jméno, ve jmenovité
hodnotě 1.000,-Kč/ks, za emisní kurs 1.000,-Kč/1ks, které Společnost vydá v listinné
podobě a do 30. 09.2020 převede na bankovní účet Společnosti svůj peněžitý vklad
ve výši 3.150.000,-KČ na splaceni emisního kursu jim upsaných akcii, jestliže Valná
hromada do 30. 06. 2020 rozhodne o zvýšeni základního kapitálu Společnosti o
částku alespoň 9.000.000,-KČ,

· do 30. 09. 2021 upíše dalších 6.300 ks nových kmenových akcii na jméno, ve
jmenovité hodnotě 1.000,-Kč/ks, za emisní kurs 1.000,-Kč/1ks, které Společnost vydá
v listinné podobě a do 30. 09. 2021 převede na bankovní účet Společnosti svůj
peněžitý vklad ve výši 6.300.000,-KČ na splaceni emisního kursu jim upsaných akcií,
jestliže Valná hromada do 30. 06.2021 rozhodne o zvýšeni základního kapitálu
Společnosti o částku alespoň 18.000.000,-KČ,

" do 30. 09. 2022 upíše dalších 9.450 ks nových kmenových akcii na jméno, ve
jmenovité hodnotě 1.000,-Kč/ks, za emisní kurs 1.000,-Kč/1ks, které Společnost vydá
v listinné podobě a do 30. 09.2022 převede na bankovní účet Společnosti svůj
peněžitý vklad ve výši 9.450.000,-KČ na splaceni emisního kursu jim upsaných akcii,
jestliže Valná hromada do 30. 06. 2022 rozhodne o zvýšení základnIho kapitálu
Společnosti o Částku alespoň 27.000.000,-KČ,

· do 30. 09. 2023 upíše dalších 12.600 ks nových kmenových akcii na jméno, ve
jmenovité hodnotě 1.000,-Kč/ks, za emisní kurs 1.000,-Kč/1ks, které Společnost vydá
v listinné podobě a do 30. 09.2023 převede na bankovní účet Společnosti svůj
peněžitý vklad ve výši 12.600.000,-KČ na splaceni emisního kursu jim upsaných akcii,
jestliže Valná hromada do 30. 06. 2023 rozhodne o zvýšení základního kapitálu
Společnosti o Částku alespoň 36.000.000,-KČ.

b) Akcionář 2 se zavazuje, že v období od 01. 01. 2020 - do 31. 12. 2023 poskytne
Společnosti finanční prostředky v úhrnné výši 31.500.000,-KČ, následujichn způsobem:

" do 30. 09. 2020 upíše 3.150 ks nových kmenových akcií na jméno, ve jmenovité
hodnotě 1.000,-Kč/ks, za emisní kurs 1.000,-Kč/1ks, které Společnost vydá v listinné
podobě a do 30. 09.2020 převede na bankovní účet Společnosti svůj peněžitý vklad
ve výši 3.150.000,-KČ na splaceni emisního kursu jim upsaných akcii, jestliže Valná
hromada do 30. 06. 2020 rozhodne o zvýšeni základního kapitálu Společnosti o
Částku alespoň 9.000.000,-KČ,

· do 30. 09. 2021 upíše dalších 6.300 ks nových kmenových akcií na jméno, ve
jmenovité hodnotě 1.000,-Kč/ks, za emisní kurs 1.000,-Kč/1ks, které Společnost vydá
v listinné podobě a do 30. 09. 2021 převede na bankovní účet Společnosti svůj
peněžitý vklad ve výši 6.300.000,-KČ na splaceni emisního kursu jim upsaných akcii,
jestliže Valná hromada do 30. 06. 2021 rozhodne o zvýšeni základního kapitálu
Společnosti o částku alespoň 18.000.000,-KČ,

" do 30. 09. 2022 upíše dalších 9.450 ks nových kmenových akcii na jméno, ve
jmenovité hodnotě 1.000,-Kč/ks, za emisní kurs 1.000,-Kč/1ks, které Společnost vydá
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v listinné podobě a do 30. 09. 2022 převede na bankovní účet Společnosti svůj
peněžitý vklad ve výši 9.450.000,-KČ na splaceni emisního kursu jím upsaných akcii,
jestliže Valná hromada do 30. 06. 2022 rozhodne o zvýšeni základnIho kapitálu
Společnosti o Částku alespoň 27.000.000,-KČ,

· do 30. 09. 2023 upíše dalších 12.600 ks nových kmenových akcii na jméno, ve
jmenovité hodnotě 1.000,-Kč/ks, za emisní kurs 1.000,-Kč/1ks, které Společnost vydá
v listinné podobě a do 30. 09. 2023 převede na bankovní účet Společnosti svůj
peněžitý vklad ve výši 12.600.000,-KČ na splaceni emisního kursu jim upsaných akcií,
jestliže Valná hromada do 30. 06. 2023 rozhodne o zvýšení základního kapitálu
Společnosti o částku alespoň 36.000.000,-KČ.

C) Akcionář 3 se zavazuje, že v období od 01. 01. 2020 - do 31. 12. 2023 poskytne
Společnosti finanční prostředky v úhrnné výši 27.000.000,-KČ, následujícim způsobem:

" do 30. 09. 2020 upíše 2.700 ks nových kmenových akcií na jméno, ve jmenovité
hodnotě 1.000,-Kč/ks, za emisní kurs 1.000,-Kč/1ks, které Společnost vydá v listinné
podobě a do 30. 09.2020 převede na bankovní účet Společnosti svůj peněžitý vklad
ve výši 2.700.000,-KČ na splaceni emisního kursu jim upsaných akcií, jestliže Valná
hromada do 30. 06. 2020 rozhodne o zvýšeni základního kapitálu Společnosti o
částku alespoň 9.000.000,-KČ,

" do 30. 09. 2021 upíše dalších 5.400 ks nových kmenových akcii na jméno, ve
jmenovité hodnotě 1.000,-Kč/ks, za emisní kurs 1.000,-Kč/1ks, které Společnost vydá
v listinné podobě a do 30. 09. 2021 převede na bankovní účet Společnosti svůj
peněžitý vklad ve výši 5.400.000,-KČ na splaceni emisního kursu jim upsaných akcii,
jestliže Valná hromada do 30. 06. 2021 rozhodne o zvýšeni základního kapitálu
Společnosti o částku alespoň 18.000.000,-KČ,

· do 30. 09. 2022 upíše dalších 8.100 ks nových kmenových akcii na jméno, ve
jmenovité hodnotě 1.000,-Kč/ks, za emisní kurs 1.000,-Kč/1ks, které Společnost vydá
v listinné podobě a do 30. 09.2022 převede na bankovní účet Společnosti svůj
peněžitý vklad ve výši 8.100.0OO,-KČ na splaceni emisního kursu jim upsaných akcii,
jestliže Valná hromada do 30. 06. 2022 rozhodne o zvýšení základního kapitálu
Společnosti o částku alespoň 27.0(XLOOO,-KČ,

" do 30. 09. 2023 upíše dalších 10.800 ks nových kmenových akcií na jméno, ve
jmenovité hodnotě 1.000,-Kč/ks, za emisní kurs 1.000,-Kč/1ks, které Společnost vydá
v listinné podobě a do 30. 09.2023 převede na bankovní účet Společnosti svůj
peněžitý vklad ve výši 10.800.000,-KČ na splacení emisního kursu jim upsaných akcii,
jestliže Valná hromada do 30. 06. 2023 rozhodne o zvýšeni základního kapitálu
Společnosti o Částku alespoň 36.000.000,-KČ.

Povinnost Akcionářů hlasovat ve shodě při rozhodováni Valné hromady o zvýšeni
základního kapitálu a základní rámcové náležitosti usnesení o zvýšeni základního kapitálu:

4. Akcionáři 1 až 3 se zavazuji, že společným jednáním ve shodě budou na Valné hromadě, která
se bud konat do 30. 06. 2020 hlasovat pro přijetí usneseni Valné hromady o zvýšeni
základního kapitálu Společnosti o částku 9.000.000,-KČ, upsáním 9.000 ks nových kmenových
akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč/1ks, upisovaných na základě dohody všech
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akcionářů uzavřené v souladu ust. § 491 žOK, podle které Akcionář 1 upíše celkem 3.150 ks
nových akcii za emisní kurs v úhrnné výši 3.150.000,-KČ, Akcionář 2 upíše celkem 3.150 ks
nových akcii za emisní kurs v úhrnné výši 3.150.000,-KČ a Akcionář 3 upíše celkem 2.700 ks
nových akcii za emisní kurs v úhrnné výši 2.700.000,-KČ s tím, že emisní kurs všech nově
upisovaných akcií bude splacen peněžitými vklady Akcionářů na bankovní účet Společnosti.

5. Akcionáři 1 až 3 se zavazuji, že společným jednáním ve shodě budou na Valné hromadě, která
se bud konat do 30. 06. 2021 hlasovat pro přijeti usneseni Valné hromady o zvýšeni
základnIho kapitálu Společnosti o částku 18.000.000,-KČ, upsáním 18.000 ks nových
kmenových akcii na jméno, ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč/1ks, upisovaných na základě
dohody všech akcionářů uzavřené v souladu ust. § 491 ŽOK, podle které Akcionář 1 upíše
celkem 6.300 ks nových akcii za emisní kurs v úhrnné výši 6.300.000,-KČ, Akcionář 2 upíše
celkem 6.300 ks nových akcii za emisní kurs v úhrnné výši 6.300.000,-KČ a Akcionář 3 upíše
celkem 5.400 ks nových akcii za emisní kurs v úhrnné výši 5.400.000,-KČ s tím, že emisní kurs
všech nově upisovaných akcii bude splacen peněžitými vklady Akcionářů na bankovní účet
Společnosti.

6. Akcionáři 1 až 3 se zavazuji, že společným jednáním ve shodě budou na Valné hromadě, která
se bud konat do 30. 06. 2022 hlasovat pro přijetí usneseni Valné hromady o zvýšeni
základního kapitálu Společnosti o částku 27.000.00O,-KČ, upsáním 27.000 ks nových
kmenových akcii na jméno, ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč/1ks, upisovaných na základě
dohody všech akcionářů uzavřené v souladu ust. § 491 ŽOK, podle které Akcionář 1 upíše
celkem 9.450 ks nových akcii za emisní kurs v úhrnné výši 9.450.000,-KČ, Akcionář 2 upíše
celkem 9.450 ks nových akcií za emisní kurs v úhrnné výši 9.450.0OO,-KČ a Akcionář 3 upíše
celkem 8.100 ks nových akcií za emisní kurs v úhrnné výši 8.100.000,-KČ s tím, že emisní kurs
všech nově upisovaných akcii bude splacen peněžitými vklady Akcionářů na bankovní účet
Společnosti.

7. Akcionáři 1 až 3 se zavazuji, že společným jednáním ve shodě budou na Valné hromadě, která
se bud konat do 30. 06. 2023 hlasovat pro přijeti usneseni Valné hromady o zvýšeni
základního kapitálu Společnosti o částku 36.000.000,-KČ, upsáním 36.000 ks nových
kmenových akcii na jméno, ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč/1ks, upisovaných na základě
dohody všech akcionářů uzavřené v souladu ust. § 491 ŽOK, podle které Akcionář 1 upíše
celkem 12.600 ks nových akcií za emisní kurs v úhrnné výši 12.600.0OO,-KČ, Akcionář 2 upíše
celkem 12.600 ks nových akcií za emisní kurs v úhrnné výši 12.600.000,-KČ a Akcionář 3 upíše
celkem 10.800 ks nových akcii za emisní kurs v úhrnné výši 10.800.000,-KČ s tím, že emisní
kurs všech nově upisovaných akcií bude splacen peněžitými vklady Akcionářů na bankovní
účet Společnosti.

Závazek Akcionářů k uzavřeni budoucí dohody o upsáni akcii:

8. Akcionáři laZ 3 se zavazuji, že:

" do 30. 09. 2020 vsouladu s ust. § 491 ŽOK uzavřou dohodu o upsáni 9.000 ks
kmenových akcii na jméno, v úhrnné jmenovité hodnotě 9.000.000,-KČ, za úhrnný
emisní kurs ve výši 9.000.000,-KČ, upisovaných na zvýšeni základního kapitálu
Společnosti o částku 9.000.00O,-KČ, podle které jednotliví Akcionáři upIšI nové akcie
vydané SpolečnostI v počtu kusů specifikovaném v ČI. VIl. odst. 4 Smlouvy a zavážou se
splatit emisní kurs těchto akcii do 30. 09. 2020,
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· do 30. 09. 2021 vsouladu s ust. § 491 ŽOK uzavřou dohodu o upsání 18.000 ks
kmenových akcii na jméno, v úhrnné jmenovité hodnotě 18.000.000,-KČ, za úhrnný
emisní kurs ve výši 18.000.000,-KČ, upisovaných na zvýšení zák|adniho kapitálu
Společnosti o částku 18.000.000,-KČ, podle které jednotlivI Akcionáři upiši nové akcie
vydané SpolečnostI v počtu kusů specifikovaném v ČI. VIl. odst. 5 Smlouvy a zavážou se
splatit emisní kurs těchto akcii do 30. 09. 2021,

· do 30. 09. 2022 v souladu s ust. § 491 ŽOK uzavřou dohodu o upsání 27.000 ks
kmenových akcii na jméno, v úhrnné jmenovité hodnotě 27AX)CLOOO,-KČ, za úhrnný
emisní kurs ve výši 27.000.000,-KČ, upisovaných na zvýšeni základnIho kapitálu
Společnosti o částku 27.000.000,-KČ, podle které jednotliví Akcionáři upíši nové akcie
vydané SpolečnostI v počtu kusů specifikovaném v ČI. VIl. odst. 6 Smlouvy a zavážou se
splatit emisní kurs těchto akcií do 30. 09. 2022,

" do 30. 09. 2023 v souladu s ust. § 491 ŽOK uzavřou dohodu o upsáni 36.000 ks
kmenových akcií na jméno, v úhrnné jmenovité hodnotě 36.000.000,-KČ, za úhrnný
emisní kurs ve výši 36.000.000,-KČ, upisovaných na zvýšeni základního kapitálu
Společnosti o částku 36.000.000,-KČ, podle které jednotlivI Akcionáři upíŠi nové akcie
vydané Společnosti v počtu kusů specifikovaném v ČI. VIl. odst. 7 Smlouvy a zavážou se
splatit emisní kurs těchto akcii do 30. 09. 2023.

9. Akcionáři 1 až 3 se dohodli, že část investičních nákladů Společnosti na pořízeni
Technologického zařIzenI, které nejsou spolufinancovány Akcionáři jejich peněžitými vklady
do základního kapitálu Společnosti, nebo z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, či ze
státních fondů, národních fondů, fondů EU - bude financována z finančních prostředků, které
Společnosti poskytne banka (nebo banky) na základě smlouvy o úvěru.

10. Akcionáři 1 až 3 se zavazuji, že ve prospěch banky (nebo bank) úvěrující Společnost,
poskytnou způsobem sjednaným v ČI. VIl. odst. 11 Smlouvy zajištěni řádného splněni
finančních povinností Společnosti vůči úvěrujici bance (nebo úvěrujÍcÍm bankám)
vyp|ývajÍcÍch ze smlouvy o úvěru uzavřené mezi SpolečnostI a úvěrujÍcÍ bankou (nebo
úvěrujÍcÍmÍ bankami), pro účely financováni investice na pořizenÍ Technologického zařIzenI.

11. Akcionáři 1 až 3 se vzájemně zavazuji, že zajištěni podle ČI. VII. odst. 10 Smlouvy ve prospěch
bank úvěrujicich Společnost, poskytnou:

i. do výše nominálni hodnoty úvěrů s přis|ušenstvÍm, které poskytla úvěrujÍcÍ banka (nebo
banky) Společnosti na financováni investice na pořizenÍ Technologického zařIzenI,
v poměru podle velikosti svých akcionářských podílů ve Společnosti tedy tak, že:

- Akcionář 1 poskytne úvěrujÍcÍ bance zajištění v hodnotě 35% nominální hodnoty
úvěru s přislušenstvhn poskytnutého Společnosti,

- Akcionář 2 poskytne úvěrující bance zajištěni v hodnotě 35% nominální hodnoty
úvěru s přislušenstvhn poskytnutého Společnosti,

- Akcionář 3 poskytne úvěrujÍcÍ bance zajištěni v hodnotě 30% nominálnI hodnoty
úvěru s příslušenstvhn poskytnutého Společnosti,

ii. ve formě specifikované v ČI. VIl. odst. 12 Smlouvy

iii. v souladu s obvyklými úvěrovými podmínkami bank působichni na území ČR,
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iv. ve lhůtě do 90-ti dnů ode dne, kdy Společnost Akcionářům doloží:

- svou žádost doručenou příslušné bance o poskytnuti úvěru na financováni
pořizovacích nákladů Technologického zařIzeni a věcís ním souvisejÍcÍch a

- návrh úvěrové smlouvy podepsaný bankou, obsahujÍcÍ: konkrétní výši úvěru, způsob
jeho čerpáni, konkrétni úvěrové podmínky, na které je vázáno (podmíněno) čerpání
úvěru ve prospěch Společnosti, způsob zajištěni vráceni poskytnutých finančních
prostředků a účel čerpáni úvěru souvÍsejÍcÍ s pořízenhn Technologického zařizeni a
věcis ním souvisejicich.

12. Smluvní strany sjednaly, že každý Akcionář je oprávněn v souladu s úvěrovými podmínkami
bank poskytnout zajištěni ve prospěch bank úvěrujicich Společnost, pro účely zajištěni
řádného splacení bankovních úvěrů a jejich přísl., poskytnutých Společnosti na investici - na
pořÍzení Technologického zařízeni s finanční podporou ze státního rozpočtu, nebo ze státního
fondu, anebo z národního fondu: a) bud' formou zřIzeni zástavního práva k nemovitostem, b)
nebo formou ručení, C) a nebo formou poskytnutí finanční záruky ve smyslu ust. § 2029 a
násl. OZ.

VIII.
SLOŽENÍ A USTANOVENÍ PŘEDSTAVENSTVA

Akcionáři se dohodli na těchto závazných pravidlech složeni a ustanovení Představenstva,
podle kterých budou jednat ve shodě při hlasování na Valné hromadě o volbě a odvoláni
členů Představenstva a při uplatňováni návrhů na volbu, nebo odvoláni členů Představenstva,
po celou dobu trvánítéto Smlouvy:

1. Složení Představenstva
Představenstvo má 3 (tři) členy. Představenstvo voli svého předsedu. Každý člen
představenstva má jeden hlas. Hlasy všech členů Představenstva mají stejnou váhu.
Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech ná|ežejÍcÍch do jeho působnosti nadpoloviční
většinou všech jeho členů, z celkového počtu členů Představenstva určeného Stanovami.
V případě dosažení rovnosti hlasů při rozhodování Představenstva, hlas předsedy má stejnou
váhu jako hlasy ostatních členů Představenstva.

2. Oprávněni navrhovat č|enV Představenstva
Při navrhování členů Představenstva k jejich zvoleni Valnou hromadou:

- je Akcionář 1 - statutární město Havířov oprávněno navrhnout Valné hromadě ke zvoleni 1
(jednoho) svého kandidáta do funkce členů Představenstva: i) kterého zastupitelstvo
statutárního města Havířov určilo jako zástupce statutárního města Havířov
v Představenstvu, ii) který spIňuje zákonné předpoklady pro výkon funkce v Představenstvu a
iii) není ve střetu zájmú se zájmy Společnosti,

- je Akcionář 2 - společnost ASOMPO, a.s. oprávněn navrhnout Valné hromadě ke zvolení 1
(jednoho) svého kandidáta do funkce člena Představenstva: i) který splňuje zákonné
předpoklady pro výkon funkce v Představenstvu a ii) není ve střetu zájmů se zájmy
Společnosti.

- je Akcionář 3 - Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, z. s. oprávněn navrhnout
Valné hromadě ke zvoleni 1 (jednoho) svého kandidáta do funkce člena Představenstva: i)
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který splňuje zákonné předpoklady pro výkon funkce v Představenstvu a ii) není ve střetu
zájmů se zájmy Společnosti.

3. výkon hlasovacích práv při volbě členů Představenstva
Smluvní strany se zavazuji, že budou společným jednáním ve shodě při výkonu hlasovacích
práv na valných hromadách, na jejichž pořadu jednání bude zařazena volba člena
Představenstva, shodně hlasovat pro přijetí takových návrhů usnesení Valné hromady na
zvoleni členů představenstva, aby Valná hromada zvolila:

- Akcionáři 1 - statutárnímu městu Havířov, na každé funkční období v Představenstvu - 1
(jednoho) jím navržené kandidáty do funkce členů Představenstva: i) kterého určilo
zastupitelstvo statutárního města Havířov, jako zástupce statutárního města Havířov
v Představenstvu, ii) který splňuje zákonné předpoklady pro výkon funkce
člena Představenstva a iii) není ve střetu zájmů se zájmy Společnosti tak, aby po celou dobu
trvání této Smlouvy, mělo statutární město Havířov 1 (jednoho) jim navrženého kandidáta
(zástupce) v Představenstvu,

- Akcionáři 2 - společnosti ASOMPO, a.s., na každé funkční období v Představenstvu - 1
(jednoho) jim navrženého kandidáta do funkce člena Představenstva: i) který splňuje
zákonné předpoklady pro výkon funkce člena Představenstva a ii) není ve střetu zájmů se
zájmy Společnosti tak, aby po celou dobu trvání této Smlouvy, měl Akcionář ASOMPO, a.s. 1
(jednoho) jím navrženého kandidáty (zástupce) v Představenstvu,

- Akcionáři 3 - právnické osobě Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, z. s., na každé
funkční období v Představenstvu - 1 (jednoho) jim navrženého kandidáta do funkce člena
Představenstva: i) který splňuje zákonné předpoklady pro výkon funkce člena Představenstva
a ii) není ve střetu zájmů se zájmy Společnosti tak, aby po celou dobu trvání této Smlouvy,
měl Spolek pro nakládáni s komunálním odpadem, z.s. 1 (jednoho) jím navrženého kandidáta
(zástupce) v Představenstvu.

Zanikne-li některému z členů Představenstva účast v Představenstvu před uplynutím jeho
funkčního období, pak Akcionáři budou na Valné hromadě společným jednáním ve shodě
hlasovat pro volbu takového kandidáta do funkce Člena Představenstva, kterého navrhnul
Akcionář, jehož dosavadnímu zástupci v Představenstvu zanikla účast v Představenstvu před
uplynutím jeho funkčního období.

4. výkon hlasovacích práv při odvoláni členů Představenstva
Akcionář, který navrhnul Člena Představenstva v souladu s článkem VIII. odst. 2 Smlouvy, jenž
byl zvolen do funkce v souladu s článkem VIII. odst. 3 Smlouvy, je oprávněn navrhnout jeho
odvoláni, pokud tento člen Představenstva není způsobilý vykonávat svoji funkci, nebo pokud
porušuje své povinnosti Člena Představenstva, nebo pokud zastupitelstvo přIsIušného
Akcionáře určilo jako zástupce obce (města) v Představenstvu jinou osobu, přičemž ostatní
Akcionáři jsou povinni vykonat svá hlasovací práva tak, aby k odvoláni mohlo dojít. Po
odvolánI příslušného člena Představenstva, je Akcionář, který odvoláni odvolaného Člena
Představenstva navrhl, oprávněn a současně povinen navrhnout nového člena
Představenstva podle pravidel uvedených v článku VIII. odst. 2 Smlouvy a ostatní Akcionáři
jsou povinni vyvinout potřebnou souČinnost k tomuto zvoleni nového člen Představenstva,
zejména hlasovat na valné hromadě Společnosti tak, aby ke zvoleni nového člena
Představenstva došlo v souladu s pravidly sjednanými v ČI. viii odst. 2 a odst. 3 Smlouvy,
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Každý Akcionář je oprávněn navrhnout odvo|ání toho Člena Představenstva, který opakovaně
porušuje své povinnosti souvÍsejÍcÍ s výkonem funkce člena Představenstva, nebo který je ve
střetu zájmů se zájmy Společnosti, a nebo který nesplňuje zákonné požadavky pro výkon
funkce člena Představenstva.

5. výkon funkce Člena Představenstva
Smluvní strana, jejíž zástupce bude zvolen do funkce člena Představenstva, je poté povinna
zajistit, aby takový Člen Představenstva (po dobu výkonu své funkce člena Představenstva)
řádně vykonával funkci Člena Představenstva v souladu se ŽOK, Stanovami a ČI. X. odst. 3
Smlouvy, jednal, rozhodoval a hlasoval v Představenstvu v zájmu Společnosti, jakož i v
souladu jednotlivými dohodami Akcionářů přijatými na společných schůzích Akcionářů dle ČI.
XI. Smlouvy.

6. Souhlas smluvních stran
Smluvní strany prohlašujI, že jsou s výše uvedenými pravidly pro zastoupeni v Představenstvu
a s jejich důsledky na rozhodováni o záležitostech Společnosti srozuměny a Že s nimi souhlasí.

IX.
SLOŽENÍ A USTANOVENÍ DOZORČÍ RADY

Akcionáři se dohodli na těchto závazných pravidlech složeni a ustanoveni Dozorčí rady, podle
kterých budou jednat ve shodě při hlasováni na Valné hromadě o volbě a odvolánI členů
DozorČí rady a při uplatňováni návrhů na volbu nebo odvo|ání členů Dozorčí rady, po celou
dobu trvání této Smlouvy:

1. Složení Dozorčí rady
Dozorčí rada má 3 členy. Dozorčí rada voli svého předsedu. Každý člen Dozorčí rady má jeden
hlas. Hlasy všech Členů Dozorčí rady mají stejnou váhu. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční
větŠinou hlasů všech svých členů z celkového počtu Členů Dozorčí rady určeného Stanovami.
V případě dosaženi rovnosti hlasů při rozhodováni Dozorčí rady, hlas předsedy má stejnou
váhu jako hlasy ostatních členů Dozorčí rady.

2. Oprávněni navrhovat č|enV Dozorčí rady
Každý Akcionář je oprávněn navrhnout do funkce Člena Dozorčí rady 1 (jednoho) kandidáta: i.
kterého určilo zastupitelstvo příslušného Akcionáře, jako zástupce města v Dozorčí radě (jde-
ii o kandidáta navrženého statutárním městem Havířov), ii. který splňuje zákonné
předpoklady pro výkonu funkce člena Dozorčí rady a iii. který není ve střetu zájmů se zájmy
Společnosti.

3. výkon hlasovacích práv při volbě členů Dozorčí řäďY
Smluvní strany se zavazují, že budou společným jednáním ve shodě při výkonu hlasovacích
práv na valných hromadách, na jejichž pořadu jednání bude zařazena volba člena dozorčí
rady, shodně hlasovat pro přijeti takových návrhů usneseni valné hromady na zvolení členů
dozorČí rady, aby Valná hromada každému Akcionáři, zvolila 1 (jednoho) jím navrženého
kandidáta do funkce člena Dozorčí rady tak, aby po celou dobu trvání této Smlouvy měl každý
Akcionář jednoho svého zástupce v Dozorčí radě.

Zanikne-li některému z členů Dozorčí rady účast v Dozorčí radě před uplynutím jeho
funkčního období, pak Akcionáři budou na Valné hromadě společným jednáním ve shodě
hlasovat pro volbu takového kandidáta do funkce Člena Dozorčí rady, kterého navrhnul
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Akcionář, jehož zástupci v Dozorčí radě (tj. jim navrženému a Valnou hromadou zvolenému
členu Dozorčí rady) zanikla účast v Dozorčí radě před uplynutím jeho funkčního období.

4. výkon hlasovacích práv při odvolání členů Dozorčí radv
Akcionář, který navrhnul člena Dozorčí rady v souladu s článkem lX. odst. 2 Smlouvy, jenž byl
zvolen do funkce v souladu s článkem IX. odst. 3 této Smlouvy, je oprávněn také navrhnout
jeho odvolánI, pokud tento člen DozorČí rady není způsobilý vykonávat svoji funkci, nebo
pokud porušuje své povinnosti člena Dozorčí rady, a nebo pokud zastupitelstvo přIslušného
Akcionáře určilo jako zástupce města v DozorČí radě společnosti jinou osobu, přičemž ostatní
Akcionáři jsou povinni vykonat svá hlasovací práva tak, aby k odvoláni mohlo dojít. Po
odvoláni příslušného člena Dozorčí rady je Akcionář, který odvolaného člena Dozorčí rady
navrhl, oprávněn a současně povinen navrhnout nového Člena Dozorčí rady podle pravidel
sjednaných v Článku lX. odst. 2 a odst. 3 Smlouvy a ostatní Akcionáři jsou povinni hlasovat na
Valné hromadě Společnosti tak, aby ke zvoleni nového člena Dozorčí rady došlo v souladu
s pravidly sjednanými v ČI. lX. odst. 2 a odst. 3 Smlouvy.

5. výkon funkce člena Dozorčí rady
Smluvní strana, jejíž zástupce bude zvolen do funkce člena Dozorčí rady, je poté povinna
zajistit, aby takový člen Dozorčí rady (po dobu výkonu své funkce člena Dozorčí rady) řádně
vykonával funkci člena Dozorčí rady v souladu se ŽOK, Stanovami a ČI. X. odst. 3 Smlouvy,
jednal, rozhodoval a hlasoval v Dozorčí radě v zájmu Společnosti, jakož i v souladu s
jednotlivými dohodami Akcionářů přijatými na společných schůzích Akcionářů dle ČI. XI.
Smlouvy.

6. Souhlas Smluvních stran

Smluvní strany proh|ašují, že jsou s výše uvedenými pravidly pro zastoupení v Dozorčí radě a s
jejich důsledky na rozhodování o záležitostech Společnosti srozuměny a že s nimi souhlasí.

X.
ZÁKLADNÍ PRINCIPY VÝKONU AKCIONÁŘSKÝCH PRÁV

1. Akcionáři jsou při výkonu svých akcionářských práv ve společnosti povinni dodržovat zejména
tyto základní zásady:

a) vyvíjet vážně míněné úsilí, způsobem sjednaným ve Smlouvě, o dosaženi shody
(konsensu) při výkonu h|asovacích práv na Valné hromadě v rámci rozhodováni o
záležitostech ná|ežejÍcÍch do působnosti Valné hromady a zařazených na pořad jejího
jednání,

b) hlasovat pro volbu a odvoláni Členů Představenstva nebo Dozorčí rady v souladu
s pravidly složeni a ustanoveni Představenstva a Dozorčí rady sjednanými v či. viii. a či.
lX. Smlouvy,

c) vyvíjet vážně míněné úsilí, způsobem sjednaným ve Smlouvě, o dosažení shody
(konsensu) při řešení koncepčních záležitostI SpolečnostI týkajIcIch se jejiho řIzení a
kontroly v oblastech nakládáni s komunálním odpadem a provozováni technologického
zařÍzeni na recyklaci, využití, zpracováni a třiděnI komuná|ního odpadu,

d) podporovat dobré jméno Společnosti a naplňováni oprávněných zájmů a cilů Společnosti,
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e) hlasovat pro rozdělení zisku Společnosti vždy tak, aby v důsledku rozdělení zisku nedošlo
k ohroženi finanční stability Společnosti, k ohroženi plánových investic na pořizenÍ
technologických zařízeni na třiděnĹ zpracování, využiti a recyklací komuná|niho odpadu, k
ohroženi způsobilosti Společnosti plnit její platební povinnosti a k ohrožení způsobilosti
Společnosti řádně provozovat technologická zařizenI na třiděnl, zpracováni, využiti a
recyklaci komunálnIho odpadu, provádět jejich údržbu a opravy,

f) účastnit se valných hromad a vykonávat svá hlasovací práva spojená s Akciemi ve shodě s
ostatními Akcionáři společnosti, kteří jsou účastníky této Smlouvy,

g) plnit své povinnosti vyplývajÍcÍ z této Smlouvy.

2. Každý Akcionář je povinen zajistit, aby každý jím navržený člen Představenstva a/nebo
Dozorčí rady vykonával svou funkci v souladu s dohodami Akcionářů, kterých dosáhli ohledně
řešení koncepčních záležitostí týkajících se obchodního vedeni, řIzenI a kontroly SpoleČnosti,
zejména v oblastech nakládánís komunálnIm odpadem.

3. Každý Akcionář je povinen zajistit, aby žádný z jim navržených členů Představenstva a/nebo
Dozorčí rady:

a) za Společnost nepřejímal závazky, které by nepřiměřeně hospodářsky zatěžovaly
Společnost a mohly by negativně ovlivnit hospodářskou bilanci Společnosti;

b) bez předchozího schváleni (souhlasu) Valné hromady neuzavíral za Společnost
smlouvy, nebo nečinil jiné právni jednání, jejichž předchozí schváleni (souhlas) podle
Stanov, nebo právního předpisu, a nebo této Smlouvy náleží do působnosti Valné
hromady,

C) neuzavíral smlouvy či nedával souhlas s uzavřením pro Společnost nevýhodných
smluv;

d) zajistil řádné a transparentní vedeni a průkaznost účetnictví Společnosti v souladu
s platnými právními a účetními předpisy tak, aby účetní dokumenty Společnosti
(účetní závěrky, výroční závěrky, účetní knihy a jiné účetní dokumenty) byly: (i)
vypracovávány dle obecně závazných účetních předpisů České republiky, věrně,
pravdivě, úplně a poctivě zobrazovaly finanční a majetkovou situaci Společnosti za
každé účetní období Společnosti; a současně (ii) pravidelně kontrolovány nezávislou
renomovanou účetní a auditorskou společnostI, na které se Smluvní strany
jednomyslně shodnou;

nečinil Žádné právni či jiné úkony (jednání), které by vedly k insolvenci Společnosti.

XI.
AKCIONÁŘSKÉ SCHŮZE

Účel a působnost akcionářské schůze:

1. Akcionářská schůze je poradní orgán Představenstva sloužici k projednáni záležitostI ná|ežejÍcÍch
do působnosti Valné hromady, nebo Představenstva v případech, kdy si Představenstvo z vlastni
iniciativy vyžádá od Akcionářů jejich doporučujÍcÍ (konzultační) stanovisko:
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a) buď k připravovaným návrhům usneseni, které Představenstvo hodlá předložit Valné
hromadě k projednání a rozhodnutí,

b) nebo k návrhům řešení koncepčních záležitostI týkajÍcÍch se obchodního vedení a řízení
Společnosti, nebo provozováni jejiho závodu, v oblastech recyklace a nakládání
s komunálnIm odpadem, o kterých má rozhodnout Představenstvo.

2. Akcionářská schůze sĹoužÍ k tomu, aby Představenstvo společně s Akcionáři dopředu projednalo
připravované návrhy usnesení, které Představenstvo hodlá předložit Valné hromadě ke
schválení a vyžádalo si k nim konzultační stanovisko Akcionářů, nebo aby Představenstvo
společně s Akcionáři dopředu projednalo návrhy ke způsobu řešeni koncepčních záležitosti
týkajÍcÍch se obchodního vedení a řízeni Společnosti, nebo provozováni jejího závodu, v oblasti
recyklace a nakládání s komunálnImi odpady a vyžádalo si k nim konzultační stanovisko
Akcionářlj.

3. Akcionářská schůze nenahrazuje Valnou hromadu, ani Představenstvo.

4, Stanovisko Akcionářů k připravovaným návrhům usneseni Valné hromady, nebo k řešeni
záležitostí týkajÍcÍch se obchodního vedení a řízeni Společnosti, nebo k provozování závodu
Společnosti, není pokynem Akcionářů uděleným Představenstvu ve smyslu ust. § 51 odst. 2
ŽOK.

Svoláni akcionářské schůze:

5. Akcionářskou schůzi může podle aktuálni potřeby svolat Představenstvo, nebo kterýkoliv jeho
člen.

6. Akcionářská schůze se svolává bud' písemnou pozvánkou, nebo elektronickými prostředky
komunikace na dálku (zejména prostřednictvím emailu, SMS, nebo telefonicky), zaslanou všem
Akcionářům alespoň 15 dnů před konáním akcionářské schůze.

7, Akcionářské schůze se konají v sIdle Společnosti.

Účast na schůzi Akcionářů a usnášeníschopnost

8. Akcionářských schůzi se mohou účastnit členové Představenstva a DozorČí rady.

9. Na akcionářské schůzi jsou Akcionáři zastoupeni svými starosty (primátory), místostarosty
(náměstky primátorů), členy svých statutárních orgánů či jinými osobami, které budou
Akcionáře zastupovat na základě plné moci. k jednání si Akcionáři mohou přizvat odborné
konzultanty.

10. Smluvní strany se zavazuji účastnit se akcionářských schůzí pro účely dosažení shody ohledně
společného výkonu hlasovacích páv na Valné hromadě a prosazováni společného vlivu na řIzenI
a kontrolu Společnosti.

Způsob jednání akcionářské schůze za účelem dosaženi shoďj/

11. Každý Akcionář je oprávněn se vyjádřit k předneseným návrhům Představenstva, které mají být
zařazeny na pořád jednání Valné hromady, nebo na pořad jednání Představenstva a sdělit
k němu své doporučujÍcÍ stanovisko, nebo protinávrhy.

12. Akcionáři se zavazuji hlasovat pro přijeti takových návrhů usneseni Valné hromady: a) která jsou
věcně a odborně odůvodněny Představenstvem a b) která slouží bud' k zajištěni řádného
financování nákladů Společnosti na pořízeni Technologického zařízeni a věci s ním souvisejÍcÍch
v souladu a způsobem sjednaným v ČI. VIl. Smlouvy, nebo C) které slouží k řádnému provozováni
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Technologického zařízeni a k řádnému výkonu provozní činnosti Společnosti v odvětví nakládání
s komunálnImi odpady při zachování finanční stability Společnosti.

XII.
DIVIDENDY, ROZDĚLENÍ ZISKU A VYPOŘÁDÁNÍ ZTRÁTY

Rozděleni zisku
1. O rozděleni zisku Společnosti rozhoduje Valná hromada na návrh Představenstva po

přezkoumání tohoto návrhu Dozorčí radou. Zisk Společnosti po zdaněni dosažený v běžném
účetním období se přednostně použije na úhradu ztrát minulých účetních období a pro příděl
do rezervního fondu Společnosti, pokud jej Společnost zřídila.

2. Každý hospodářský výsledek Společnosti dosažený za příslušné účetní období, po splněni
podmínky dle ČI. XII. odst. 1 Smlouvy a za splnění podmínek stanovených ŽOK a ostatními
právními předpisy, může být rozhodnutím Valné hromady:

a) převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

b) použit na úhradu ztráty z minulých let;

C) použit na příděly do fondů společnosti vytvořených ze zisku;

d)

')

použit na zvýšení základního kapitálu Společnosti;

použit na výplatu dividend a tantiém;

Dividend'y
3. Valná hromada Společnosti může na návrh Představenstva rozhodnout o výplatě dividend

Akcionářům, jestliže tyto finanční prostředky Společnost nebude potřebovat na financování
pořízenÍ nových Technologického zařizeni a věcí s nim souvisejÍcÍch, na budoucí financováni
jejich provozu, údržby a oprav, na úhradu ztráty Či zvýšeni základního kapitálu a současně při
splnění podmínky dle článku XII. odst. 1 Smlouvy, Dividendy budou rozděleny poměrně dle
podílu Akcionářů na základním kapitálu Společnosti.

4. výplata dividend nesmí v žádném případě jakkoliv ohrozit současný Či budoucí obchodní
rozvoj Společnosti a finanční stabilitu Společnosti.

TantiéřňY
5. Valná hromada Společnosti může dle návrhu Představenstva rozhodnout o výplatě tantiém

jednotlivým členům volených orgánů Společnosti.

ztřátY
6. O způsobu úhrady případných ztrát Společnosti rozhoduje Valná hromada na návrh

Představenstva.
7. Není-li možné uhradit ztrátu Společnosti z fondů Společnosti vytvářených ze zisku a

s ohledem na jejich určení použitelných k úhradě ztrát Společnosti, nebo z nerozděleného
zisku minulých účetních období, může Valná hromada jednomyslně hlasy všech přítomných
Akcionářů rozhodnout o povinnosti Akcionářů uhradit ztrátu Společnosti, a to v poměru jejich
podílů na základním kapitálu Společnosti. Valná hromada je oprávněna schválit dvěma
třetinami hlasů všech Akcionářů snÍženÍ základního kapitálu Společnosti, nebo vypořádáni
ztráty na účet neuhrazených ztrát minulých let.
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XIII.
TRVÁNÍ SMLOUVY

Trvání SmloůvY

1. Délka trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvy se sjednává na dobu určitou, a to
na dobu 10 (deseti) let ode dne nabyti účinnosti Smlouvy (dále jen smluvní období). Délka
trvání smluvního vztahu založeného Smlouvy se po uplynutí každých 10 (deseti) let smluvního
období automaticky prodlužuje o dalších 10 (deset) let za splněni předpokladu, že žádný
z Akcionářů tuto Smlouvu nevypoví postupem dle ČI. Xlll. odst. 2 a 3 Smlouvy, nebo od této
Smlouvy neodstoupí z důvodů uvedených v ČI. XIII. odst. 4 Smlouvy.

Předčasné ukončeni Smlouvy

výpověď' smloůvY

2. Každý z Akcionářů má právo tuto akcionářskou smlouvu vypovědět bez udání důvodu, ale
nejdříve po uplynutí lhůty 60 měsíců od účinnosti této Smlouvy. výpovědní doba této
Smlouvy Činí 12 měsíců a počíná běžet den nás|edujÍcÍ po dni, kdy byla výpověď' této Smlouvy
doručena všem jejím účastníkům.

3. výpověď' musí být písemná a musí být zaslána doporučeným dopisem na adresu všech
ostatních Akcionářů, kteří jsou účastníky této Smlouvy.

Odstoupení od smlouvy

4. Každý z Akcionářů má právo odstoupit od Smlouvy, jestliže jiný z Akcionářů opakovaně poruší
svou povinnost jednat ve shodě s ostatními Akcionáři dle ČI. V až XII. Smlouvy při výkonu
hlasovacích práv na Valné hromadě a v důsledku toho Valná hromada:

a) opakovaně nepřijme usnesení o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií,
upisovaných na základě dohody všech Akcionářů dle ust. § 491 ŽOK, v souladu SČI. VIl.
Smlouvy, pro účely zajištěni financování nákladů Společnosti na pořÍzeni Technologického
zařizení a věcí s nim souvisejÍcÍch, nebo

b) opakovaně přijme rozhodnutí o volbě, nebo odvolání členů Představenstva v rozporu s ČI.
y|||. Smlouvy, nebo

C) opakovaně nedojde k přijeti rozhodnuti Valné hromady o volbě, nebo odvo|ání členů
Představenstva v souladu s ČI. y|||. Smlouvy, nebo

d) opakovaně přijme rozhodnutí o volbě, nebo odvoláni členů Dozorčí rady v rozporu s ČI. lX.
Smlouvy, nebo

e) opakovaně nedojde k přijetí rozhodnutí Valné hromady o volbě, nebo odvolání členů
Dozorčí rady v souladu s ČI. lX. Smlouvy

a Akcionář, který porušil povinnost jednat ve shodě s ostatními Akcionáři dle této Smlouvy,
přes písemnou výzvu ostatních Akcionářů, ani do 6 měsíců ode dne, kdy byl na porušení této
Smlouvy upozorněn, nezjedná nápravu a nezačne jednat ve shodě s ostatními Akcionáři,
v souladu s touto Smlouvou.
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XIV.
VZNIK A ÚČINNOST SMLOUVY

Tato Smlouva vzniká okamžikem jejího podpisu všemi jejími účastníky a účinnosti nabývá
uveřejněním této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uvěřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv). Smluvní strany sjednaly, že uvěřejněni této Smlouvy prostřednictvím registru
smluv, dle zákona o registru smluv - zajisti Akcionář 1, ve lhůtě do 5-ti pracovních dnů od
podpisu této Smlouvy všemi jejími Smluvními stranami.

XV.
DOLOŽKA PLATNOSTI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

Uzavřeni této Smlouvy schválilo zastupitelstvo statutárního města Havířov, svým usnesením č.
192/7ZM/2019, na 07. zasedání zastupitelstva statutárního města Havířov, které se konalo dne
24. 06. 2019.

V Havířově, dne 16. 3. 2019

AKCIONÁŘ 1 AKCIONÁŘ 2

Předseda představenstva CEVYKO, a.s. Předseda představenstva ASOMPO a.s.

AKCIONÁŘ 3 AKCIONÁŘ 3

Spolek pro nakládáni s komunálním odpadem, z.s. Spolek pro nakládáni s komunálním odpadem, z.s.
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DODATEK Č.1 

K AKCIONÁŘSKÉ SMLOUVĚ 

Tento Dodatek č . 1 k Akcionářské smlouvě (dále jen Dodatek č . 1) uzavírají v souladu s ust. § 1901 

zákona č . 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen OZ) dne 29. měsíce srpna a roku 2021, níže 

uvedené smluvní strany: 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

Název: statutární město Havířov 

Se sídlem: Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město 

IČ: 002 97 488 

Zastoupen: 

(dále jen Akcioná ř 1) 

Firma: 

Se sídlem: 

IČ : 

Zastoupen: 

ASOMPO, a.s. 

čp. 194, 742 72 Životice u Nového Jičína 

258 72 826 

(dále jen Akcionář 2) 

Název: 

Se sídlem: 

IČ : 

Zastoupen: 

Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, z.s. 

Okružní 988, Lutyně, 735 14 Orlová 

083 75 437 

(dále jen Akcioná ř 3) 

Přistupující účastník: 

Firma: CEVYKO a.s. 

Se sídlem: 

IČ: 

Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov 

085 99 254 

(dále jen Společnost) 

li. 

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

1. Akcionáři 1 až 3 jsou zakladatelé a akcionáři Společnosti . Akc ioná ř i 1 až 3 souhlasně prohlašují a 

činí nesporným, že dne 16. 03 . 2020 uzavřeli Akcioná řskou smlouvu, kterou se dohodli zejména 

na určen í velikosti akcionářských podílů jednotlivých akcioná ř ů ve Společnosti a na pravid lech 

upisování nových akcií, upisovaných na postupné zvyšován í základního kapitálu Společnosti (dále 

jen Akcioná řská smlouva) . 

1 
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2. Akcionáři 1 až 3 tímto Dodatkem č . 1 mění Akcionářskou smlouvu tak, že v jejím čl. VII. odst. S až 

8 nahrazují dosavadní smluvní typ jejich právního jednání při upisován í nových akcií na zvýšen í 

základního kapitálu Společnosti, kterým je „Dohoda všech akcionářů dle ust. § 491 ZOK " - jiným 

smluvním typem právního jednání, kterým je „Smlouva o upsání akcií podle ust. § 479 ZOK" 

uzavíraná mezi Společností, na straně jedné a jejími akcionáři , jakožto upisovateli, na straně 

druhé, na základě které budou nově všichni akcionáři společně upisovat akcie Společnosti na 

postupné zvyšování jejího základního kapitálu o částku 18 . 000.000, -Kč - do dne 30. 09. 2021, o 

částku 27 .00 .000,-Kč - do dne 30.09.2022 a o částku 36 .000.000,-Kč- do dne 30. 09.2023. 

3. Důvodem nahrazení dosavadního smluvního typu je hospodárnost při upisování akcií, když 

dosavadní Dohoda všech akcionářů uzavíraná podle ust. § 491 ZOK vyžaduje ke své platnosti 

formu notářského zápisu, zatímco k uzavření smlouvy upsání akcií podle ust. § 479 ZOK postačuje 

prostá písemná forma s úředně ověřenými podpisy smluvních stran. 

111. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Akcionáři 1 až 3 tímto Dodatkem č. 1 mění obsah čl. VII. odst. S, odst. 6 a odst. 7 Akcionářské 

smlouvy tak, že v každém· z těchto odstavců za slovy „upisovaných na základě" - vypouštějí 

dosavadní smluvní typ pro upisování akcií ve znění: ,, ... dohody všech akcionářů uzavřené 

v souladu s ust. § 491 ZOK, .:. ", který nahrazují jiným smluvním typem pro upisování akcií, ve 

znění: ,, .... . smlouvy o upsání akcií uzavřené v souladu s ust. § 479 ZOK mezi Společností, na straně 

jedné a všemi Akcionáři č. 1 až 3, jakožto upisovateli a předem určenými zájemci, na straně 

druhé, .. .. ". V ostatním zůstává text čl. VII. odst. S, odst. 6 a odst. 7 Akcionářské smlouvy 

nezměněn . 

2. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 mění čl. VII. odst. 8 Akcionářské smlouvy následovně: 

• v úvodu věty první tohoto odstavce, se za slova „Akcionáři 1 až 3" doplňuje spojka „ a" se 

slovem „Společnost", v důsledku čehož úvod věty první nově zní takto: ,,Akcionáři 1 až 3 a 

Společnost se zavazují že :" a dále 

• ve 2., 3. a 4. odrážce čl. VII. odst. 8 Akcionářské smlouvy, se za jednotlivými lhůtami pro 

upsání akcií ve znění : ,,do 30.09 . 2021" (druhá odrážka), ,,do 30. 09. 2022" (třetí odrážka) a 

„do 30. 09.2023" (čtvrtá odrážka) - vypouští dosavadní smluvní typ pro upisování akcií ve 

znění: ,,v souladu s ust. § 491 ZOK uzavřou dohodu o upsání .... .. . " , který se nahrazuje jiným 

smluvním typem pro upisování akcií ve znění : ,, v souladu s ust. § 479 ZOK společně uzavřou 

smlouvu o upsání ...... " s tím, že ve zbytku zůstává čl. VII. odst. 8 Akcionářské smlouvy, 

nezměněn. 

3. Akcionářská smlouva se dále doplňuje o nový článek XVI. tohoto znění: ,,Akcionáři 1 až 3 a 

Společnost se dohodli, že Společnost tímto právním jednáním přistupuje k Akcionářské smlouvě a 

stává se jejím účastníkem ode dne nabytí účinnost i Dodatku č. 1 Akcioná ř i 1 až 3 a Společnost se 

vzájemně zavazují, že budou společně uzavírat smlouvy o upsání akcií, upisovaných na zvýšení 

základního kapitálu Společnosti, ve lhůtách a za podmínek sjednaných v čl. VII. odst. S až 8 

Akcionářské smlouvy. 
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Ill. 

VZNIK A ÚČINNOST DODATKU 

Tento Dodatek č . 1 vzniká okamžikem jeho podpisu všemi jejími účastníky a účinnosti nabývá jeho 

uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní 

strany sjednaly, že Akcionář 1 zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv, 

dle zákona o registru smluv, ve lhůtě do 15-ti dnů od jeho uzavření. 

IV. 

DOLOŽKA PLATNOSTI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ 

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválilo zastupitelstvo statutárního města Havířov, svým usnesením č . 

703/20ZM/2021, na 20. zasedání zastupitelstva statutárního města Hav ířov, které se konalo dne 21 . 

06. 2021. 

V Havířově, dne ff; . r:j__ . 2021 
- -,-+-

AKCIONÁŘ 1 

náměstek pro ekonomiku a správu majetku 

za Statutární město Havířov 

AKCIONÁŘ 3 

Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, z.s. 

SPOLEČNOST 

předseda představenstva CEVYKO a.s. 

za CEVYKO a.s. 

AKCIONÁŘ Z / 

předseda představenstva ASOMPO a.s. 

za ASOMPO a.s. 

AKCIONÁŘ 3 

Spolek pro nakládání t munálním odpadem, z.s. 

SPOLEČNOST 

člen představenstva CEVYKO a.s. 

za CEVYKO a.s. 
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DODATEK Č. 2 

K AKCIONÁŘSKÉ SMLOUVĚ          

Tento Dodatek č. 2 k Akcionářské smlouvě (dále jen Dodatek č. 2) uzavírají v souladu s ust. §  1901 

zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen OZ) dne ___. měsíce __________ a roku 2022, 

níže uvedené smluvní strany: 
I. 

SMLUVNÍ STRANY 

Název:  statutární město Havířov 

Se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město 

IČ:  002 97 488 

Zastoupen: 

(dále jen Akcionář 1) 

Firma:  ASOMPO, a.s.   

Se sídlem: č.p. 194, 742 72 Životice u Nového Jičína 

IČ:  258 72 826 

Zastoupen: 

(dále jen Akcionář 2) 

Název:  Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, z.s. 
Se sídlem: Okružní 988, Lutyně, 735 14 Orlová 

IČ:  083 75 437 

Zastoupen: 

(dále jen Akcionář 3) 

Firma:  CEVYKO a.s.   

Se sídlem: Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov 

IČ:  085 99 254 

Zastoupen: 

(dále jen Společnost) 

II. 

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

1. Akcionáři 1 až 3 jsou zakladatelé a akcionáři Společnosti. Akcionáři 1 až 3 souhlasně prohlašují a 
činí nesporným, že dne 16. 03. 2020 uzavřeli Akcionářskou smlouvu, kterou se dohodli zejména 
na určení velikosti akcionářských podílů jednotlivých akcionářů ve Společnosti a na pravidlech 

upisování nových akcií, upisovaných na postupné zvyšování základního kapitálu Společnosti (dále 
jen Akcionářská smlouva). 

2. Akcionáři 1 až 3 a Společnost tímto Dodatkem č. 2 mění Akcionářskou smlouvu tak, že v jejím čl. 
VII. odst. 3 a v odst. 8 prodlužují lhůtu pro splacení emisního kursu akcií, které budou upisovat 

sarsko
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v roce 2022 na zvýšení základního kapitálu Společnosti a současně s prodloužením lhůty pro 
splacení celkového emisního kursu upisovaných akcií, závazně určují lhůtu pro splacení alespoň 
30% z celkového emisního kursu jimi upsaných akcií, a to v závislosti na povinnost představenstva 

podat návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu ust. § 492 
odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, v účinném znění.  

III. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Akcionáři 1 až 3 a Společnost tímto Dodatkem č. 2 mění obsah čl. VII. odst. 3 písm. a) Akcionářské 
smlouvy, ve kterém se Akcionář 1 zavazuje, že v období od 01. 01. 2020 – do 31. 12. 2023 

poskytne Společnosti finanční prostředky v úhrnné výši 31.500.000,-Kč, takto:  

▪ ve 3. (třetí) odrážce čl. VII. odst. 3 písm. a) Akcionářské smlouvy, se druhá věta v souvětí, 
navazující na spojkou „a“ v tomto znění:  

„ … do 30. 09. 2022 převede na bankovní účet Společnosti svůj peněžitý vklad ve výši 
9.450.000,-Kč na splacení emisního kursu jím uspaných akcií, ….“, 

 nahrazuje novým ujednáním v tomto znění:  

„ … do 31. 03. 2023 převede na bankovní účet Společnosti svůj peněžitý vklad ve výši 
9.450.000,-Kč na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, z něhož část ve výši nejméně 
2.835.000,-Kč převede na bankovní účet Společnosti již do dne 30. 09. 2022, na splacení 
alespoň 30% z celkového emisního kursu jím upsaných akcií, … “  

a v ostatním zůstává ujednání obsažené ve 3. (třetí) odrážce čl. VII. odst. 3 písm. a) 
Akcionářské smlouvy, beze změn.  

2. Akcionáři 1 až 3 a Společnost tímto Dodatkem č. 2 mění obsah čl. VII. odst. 3 písm. b) Akcionářské 
smlouvy, ve kterém se Akcionář 2 zavazuje, že v období od 01. 01. 2020 – do 31. 12. 2023 

poskytne Společnosti finanční prostředky v úhrnné výši 31.500.000,-Kč, takto:  

▪ ve 3. (třetí) odrážce čl. VII. odst. 3 písm. b) Akcionářské smlouvy, se druhá věta v souvětí, 
navazující na spojku „a“ v tomto znění:  

„ … do 30. 09. 2022 převede na bankovní účet Společnosti svůj peněžitý vklad ve výši 
9.450.000,-Kč na splacení emisního kursu jím uspaných akcií, ….“,  

nahrazuje novým ujednáním v tomto znění:  

„ … do 31. 03. 2023 převede na bankovní účet Společnosti svůj peněžitý vklad ve výši 
9.450.000,-Kč na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, z něhož část ve výši nejméně 
2.835.000,-Kč převede na bankovní účet Společnosti již do dne 30. 09. 2022, na splacení 
alespoň 30% z celkového emisního kursu jím upsaných akcií, ...“  

a v ostatním zůstává ujednání obsažené ve 3. (třetí) odrážce čl. VII. odst. 3 písm. b) 

Akcionářské smlouvy, beze změn.   

3. Akcionáři 1 až 3 a Společnost tímto Dodatkem č. 2 mění obsah čl. VII. odst. 3 písm. c) Akcionářské 
smlouvy, ve kterém se Akcionář 3 zavazuje, že v období od 01. 01. 2020 – do 31. 12. 2023 

poskytne Společnosti finanční prostředky v úhrnné výši 27.000.000,-Kč, takto:  
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▪ ve 3. (třetí) odrážce čl. VII. odst. 3 písm. c) Akcionářské smlouvy, se druhá věta v souvětí, 
navazující na spojku „a“ v tomto znění:  

„ … do 30. 09. 2022 převede na bankovní účet Společnosti svůj peněžitý vklad ve výši 
8.100.000,-Kč na splacení emisního kursu jím uspaných akcií, ….“,  

nahrazuje novým ujednáním v tomto znění:  

„ … do 31. 03. 2023 převede na bankovní účet Společnosti svůj peněžitý vklad ve výši 
8.100.000,-Kč na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, z něhož část ve výši nejméně 
2.430.000,-Kč převede na bankovní účet Společnosti již do dne 30. 09. 2022, na splacení 
alespoň 30% z celkového emisního kursu jím upsaných akcií, … “  

a v ostatním zůstává ujednání obsažené ve 3. (třetí) odrážce čl. VII. odst. 3 písm. c) 
Akcionářské smlouvy, beze změn.   

4. Akcionáři 1 až 3 a Společnost tímto Dodatkem č. 2, v návaznosti na změnu provedenou v čl. VII. 
odst. 3 Akcionářské smlouvy, mění obsah čl. VII. odst. 8 Akcionářské smlouvy, takto: 

▪ v ujednání obsaženém ve 3. (třetí) odrážce, v části in fine navazující na spojku „a“, se 

dosavadní ujednání tohoto znění: „ … zavážou se splatit emisní kurs těchto akcií do 30. 09. 

2022“, nahrazuje novým ujednáním tohoto znění: „ …. zavážou se splatit celý emisní kurs 
těchto akcií do 31. 03. 2023 s tím, že alespoň 30% z celkového emisního kursu všech takto 
upsaných akcií splatí již do dne 30. 09. 2022“.    

III. 

VZNIK A ÚČINNOST DODATKU 

1. Tento Dodatek č. 2 vzniká okamžikem jeho podpisu všemi jeho účastníky a účinnosti nabývá jeho 

uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 
Smluvní strany sjednaly, že Akcionář 1 zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 prostřednictvím 
registru smluv, dle zákona o registru smluv, ve lhůtě do 15 (patnácti) dnů od jeho uzavření. 

2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu 
a každý z jeho účastníků obdrží po 1 (jednom) vyhotovení tohoto Dodatku č. 2. 

IV. 

DOLOŽKA PLATNOSTI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ 

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválilo zastupitelstvo Statutárního města Havířov, svým usnesením č. 
__________________, na _____________ zasedání zastupitelstva statutárního města Havířov, které 
se konalo dne __. ___. 2022.  

v Havířově, dne __. ___. 2022 

 

AKCIONÁŘ 1                AKCIONÁŘ 2 

 

__________________________             ___________________________________ 

         

         

za Statutární město Havířov               za ASOMPO a.s. 
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AKCIONÁŘ 3               AKCIONÁŘ 3    

  

 

 

__________________________________         _____________________________________ 

                      

        

Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, z.s.       Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, z.s. 
  

    

 

SPOLEČNOST      SPOLEČNOST 

 

 

__________________________________  ________________________________ 

 

 

za CEVYKO a.s.      za CEVYKO a.s. 
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SMLOUVA O UPSÁNÍ AKCIÍ 
Tato smlouva o upsání akcií (dále jen Smlouva) je uzavřena v souladu s ust. § 479 zákona č. 90/2012 o 
obchodních korporacích v účinném znění (dále jen ZOK), mezi těmito smluvními stranami: 

I. 

SMLUVNÍ STRANY 

SPOLEČNOST:  CEVYKO a.s. 

Se sídlem: Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov 

IČ: 085 99 254 

Zastoupená:

Bankovní spojení: č.ú.115-9942750287/0100 

Zapsán v odd. B, vložka č. 11151 obchodního rejstřík vedeného Krajským 

soudem v Ostravě 

(dále jen společnost CEVYKO a.s.) 

jakožto společnost a emitent akcií na straně jedné 

a 

ÚČASTNÍCI NA STRANĚ UPISOVATELŮ AKCIÍ: 

UPISOVATEL 1:  statutární město Havířov 

se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

IČ: 002 97 488 

zastoupen:

(dále jen upisovatel 1) 

UPISOVATEL 2:  ASOMPO, a.s.   

se sídlem: č.p. 194, 742 72 Životice u Nového Jičína 

IČ: 258 72 826 

zastoupen

zapsán v odd. B, vložka č. 2450 obchodního rejstříku vedeného Krajským 
soudem v Ostravě 

(dále jen upisovatel 2) 

UPISOVATEL 3:  Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, z.s. 
se sídlem: Okružní 988, Lutyně, 735 14 Orlová 

IČ: 083 75 437 

zastoupen: 

 

zapsán v odd. L, vložka č. 18770 spolkového rejstříku vedeného Krajským 
soudem v Ostravě 

(dále jen upisovatel 3) 

jakožto upisovatelé akcií, na straně druhé 

sarsko
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 4
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II. 

ÚČEL SMLOUVY  

Tato Smlouva se uzavírá pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti CEVYKO a.s. o částku 
27.000.000,-Kč, na základě usnesení řádné valné hromady společnosti CEVYKO a.s. konané dne 22. 

06. 2022, kterým bylo v souladu s ust. § 475 a násl. ZOK rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu 
společnosti CEVYKO a.s. o částku 27.000.000,-Kč, upsáním nových akcií specifikovaných v čl. III. 

Smlouvy, určenými zájemci, kterými jsou účastnici na straně upisovatelů specifikovaní v čl. I. 
Smlouvy.       

III. 

ÚDAJ O UPISOVANÝCH AKCIÍCH 

1. Předmětem upisování na základě této Smlouvy je celkem 27.000 ks listinných akcií na jméno, ve 
jmenovité hodnotě 1.000,-Kč/1 ks, které společnost CEVYKO a.s. vydá jejich upisovatelům, jako 

listinné akcie ve smyslu ust. § 256 odst. 5 ZOK  (dále jen Akcie), za emisní kurs každé upisované 
Akcie ve výši 1.000,-Kč/1ks, splácený výlučně peněžitým vklady upisovatelů.  

2. Každý z účastníků na straně upisovatelů z celkového počtu 27.000 ks upisovaných Akcií touto 
Smlouvou upisuje takový počet nových Akcií, který je s každým upisovatelem jednotlivě sjednán 
v čl. V./1 až V./3 Smlouvy, v souladu s usnesením řádné valné hromady společnosti CEVYKO a.s. o 

zvýšení jejího základního kapitálu přijatým dne 22. 06. 2022, které závazně určuje, v jakém počtu 
kusů mají být nově upisované Akcie nabídnuty k upsání jednotlivým upisovatelům, jakožto 
určeným zájemcům, ke zvýšení základního kapitálu společnosti CEVYKO a.s. 

IV. 

ÚDAJ O VZDÁNÍ SE PŘEDNOSTNÍHO PRÁVA AKCIONÁŘŮ 

Společnost CEVYKO a.s. má tři akcionáře, kterými jsou všichni účastníci této Smlouvy na straně 
upisovatelů. Všichni oprávnění akcionáři společnosti CEVYKO a.s., jmenovitě statutární město 
Havířov, společnost ASOMPO, a.s. a právnická osoba Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, 
z.s., se v souladu s ust. § 490 odst. 2 a odst. 3 ZOK vzdali svého přednostního práva akcionářů na 
upsání nových Akcií obsaženého v ust. § 484 a násl. ZOK, upisovaných ke zvýšení základního kapitálu 
společnosti CEVYKO a.s. v souladu s usnesením její řádné valné hromady uvedeným v čl. II. Smlouvy, 

a to svým prohlášením o vzdání se přednostního práva na upsání nových Akcií, učiněným dne 22. 06. 

2022, na řádné valné hromadě společnosti CEVYKO a.s., před hlasováním o zvýšení jejího základního 
kapitálu o částku 27.000.000,-Kč. 

V./1 

UPSÁNÍ AKCIÍ UPISOVATELEM 1  

1. Upisovatel 1 – statutární město Havířov touto Smlouvou ke zvýšení základního kapitálu 
společnosti CEVYKO a.s. upisuje celkem 9.450 ks těchto listinných Akcií:  

jmenovitá hodnota každé upisované Akcie:     1.000,- Kč,  

úhrnná jmenovitá hodnota všech upisovaných Akcií:  9.450.000,-Kč, 

forma upisovaných Akcií:       na jméno, 

které společnost CEVYKO a.s. vydá jako listinné akcie ve smyslu ust. § 256 odst. 5 ZOK, za úhrnný 
emisní kurs všech takto upisovaných Akcií ve výši 9.450.000,-Kč, při emisním kursu každé 
upisované Akcie ve výši 1.000,-Kč/1ks Akcie, jenž se upisovatel 1 zavazuje splatit svým peněžitým 
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vkladem ve výši 9.450.000,-Kč, způsobem a ve lhůtě sjednanými v čl. VI. odst. 2 a odst. 5 

Smlouvy. 

2. Společnost CEVYKO a.s. se zavazuje, že ve smyslu ust. § 256 odst. 5 ZOK a ust. § 520 zákona č. 
89/2012 Sb. upisovateli 1 vydá celkem 9.450 ks listinných Akcií specifikovaných v čl. V./1 odst. 1 

Smlouvy, za úhrnný emisní kurz ve výši 9.450.000,-Kč, a to do 60 dnů ode dne splacení jejich 
emisního kursu a zápisu nové výše základního kapitálu společnosti CEVYKO a.s. do obchodního 
rejstříku, v odd. B, vložka č. 11151, vedeného Krajským soudem v Ostravě, zvýšeného o částku 
27.000.000,-Kč, na základě rozhodnutí řádné valné hromady společnosti CEVYKO a.s., konané dne 
22. 06. 2022.  

V./2 

UPSÁNÍ AKCIÍ UPISOVATELEM 2 

1. Upisovatel č. 2 – obchodní společnost ASOMPO, a.s. touto Smlouvou ke zvýšení základního 
kapitálu společnosti CEVYKO a.s. upisuje celkem 9.450 ks těchto listinných Akcií:  

jmenovitá hodnota každé upisované Akcie:     1.000,- Kč,  

úhrnná jmenovitá hodnota všech upisovaných Akcií:  9.450.000,-Kč, 

forma upisovaných Akcií:       na jméno, 

které společnost CEVYKO a.s. vydá jako listinné akcie ve smyslu ust. § 256 odst. 5 ZOK, za úhrnný 
emisní kurs všech takto upisovaných Akcií ve výši 9.450.000,-Kč, při emisním kursu každé 
upisované Akcie ve výši 1.000,-Kč/1ks Akcie, jenž se upisovatel 2 zavazuje splatit svým peněžitým 
vkladem ve výši 9.450.000,-Kč, způsobem a ve lhůtě sjednanými v čl. VI. odst. 3 a odst. 5 

Smlouvy. 

2. Společnost CEVYKO a.s. se zavazuje, že ve smyslu ust. § 256 odst. 5 ZOK a ust. § 520 zákona č. 
89/2012 Sb. upisovateli 2 vydá celkem 9.450 ks listinných Akcií specifikovaných v čl. V./2 odst. 1 

Smlouvy, za úhrnný emisní kurz ve výši 9.450.000,-Kč, a to do 60 dnů ode dne splacení jejich 
emisního kursu a zápisu nové výše základního kapitálu společnosti CEVYKO a.s. do obchodního 

rejstříku v odd. B, vložka č. 11151 vedeného Krajským soudem v Ostravě, zvýšeného o částku 
27.000.000,-Kč, na základě rozhodnutí řádné valné hromady společnosti CEVYKO a.s., konané dne 
22. 06. 2022. 

V./3 

UPSÁNÍ AKCIÍ UPISOVATELEM 3 

1. Upisovatel č. 3 – Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, z.s. touto Smlouvou ke zvýšení 
základního kapitálu společnosti CEVYKO a.s. upisuje celkem 8.100 ks těchto listinných Akcií:  

jmenovitá hodnota každé upisované Akcie:     1.000,- Kč,  

úhrnná jmenovitá hodnota všech upisovaných Akcií:  8.100.000,-Kč, 

forma upisovaných Akcií:       na jméno, 

které společnost CEVYKO a.s. vydá jako listinné akcie ve smyslu ust. § 256 odst. 5 ZOK, za úhrnný 
emisní kurs všech takto upisovaných Akcií ve výši 8.100.000,-Kč, při emisním kursu každé 
upisované Akcie ve výši 1.000,-Kč/1ks Akcie, jenž se upisovatel 3 zavazuje splatit svým peněžitým 
vkladem ve výši 8.100.000,-Kč, způsobem a ve lhůtě sjednanými v čl. VI. odst. 4 a odst. 5 

Smlouvy. 
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2. Společnost CEVYKO a.s. se zavazuje, že ve smyslu ust. § 256 odst. 5 ZOK a ust. § 520 zákona č. 
89/2012 Sb. upisovateli 3 vydá celkem 8.100 ks listinných Akcií specifikovaných v čl. V./3 odst. 1 

Smlouvy, za úhrnný emisní kurz ve výši 8.100.000,-Kč, a to do 60 dnů ode dne splacení jejich 
emisního kursu a zápisu nové výše základního kapitálu společnosti CEVYKO a.s. do obchodního 
rejstříku v odd. B, vložka č. 11151 vedeného Krajským soudem v Ostravě, zvýšeného o částku 
27.000.000,-Kč, na základě rozhodnutí řádné valné hromady společnosti CEVYKO a.s., konané dne 
22. 06. 2022.  

VI. 

EMISNÍ KURS, LHŮTA A ZPŮSOB SPLACENÍ EMISNÍHO KURSU AKCIÍ 

1. Emisní kurs každé upisované Akcie činí částku ve výši 1.000,-Kč. Úhrnný emisní kurs všech 
upisovaných Akcií v celkovém počtu 27.000 ks - činí celkem 27.000.000,-Kč. 

2. Upisovatel 1 je povinen do dne 31. 03. 2023 splatit svým peněžitým vkladem celý emisní kurs 
všech jím upsaných Akcií v úhrnné výši 9.450.000,-Kč, z něhož část ve výši nejméně 2.835.000,-Kč 
(odpovídající alespoň 30% emisního kursu všech jím upsaných Akcií), je upisovatel 1 povinen 
splatit již do dne 30. 09. 2022.   

3. Upisovatel 2 je povinen do dne 31. 03. 2023 splatit svým peněžitým vkladem celý emisní kurs 
všech jím upsaných Akcií v úhrnné výši 9.450.000,-Kč, z něhož část ve výši nejméně 2.835.000,-Kč 
(odpovídající alespoň 30% emisního kursu všech jím upsaných Akcií), je upisovatel 2 povinen 

splatit již do dne 30. 09. 2022.   

4. Upisovatel 3 je povinen do dne 31. 03. 2023 splatit svým peněžitým vkladem celý emisní kurs 
všech jím upsaných Akcií v úhrnné výši 8.100.000,-Kč, z něhož část ve výši nejméně 2.430.000,-Kč 
(odpovídající alespoň 30% emisního kursu všech jím upsaných Akcií), je upisovatel 3 povinen 

splatit již do dne 30. 09. 2022. 

5. Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných Akcií bezhotovostním způsobem - 

převodem finančních prostředků ve výši jeho peněžitého vkladu na bankovní účet společnosti 
CEVYKO a.s., číslo účtu 115-9942750287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., pod variabilním 
symbolem, kterým je IČO příslušného upisovatele a se zprávou pro příjemce – „vklad do 

základního kapitálu“. Každý upisovatel splní svou platební povinnost, spočívající ve splacení 
emisního kursu jím upsaných Akcií, okamžikem připsání finančních prostředků ve výši jeho 
peněžitého vkladu na bankovní účet společnosti CEVYKO a.s., specifikovaný v tomto čl. VI. odst. 5 

Smlouvy. 

VII. 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Tato Smlouva vzniká okamžikem jejího podpisu všemi jejími účastníky. Tato Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 
Sb. o registr smluv, v účinném znění.  

2. Účastníci se dohodli, že společnost CEVYKO a.s. zašle tuto Smlouvu správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv, ve lhůtě do 15 (patnácti) pracovních dní od jejího 
uzavření.  

3. Tato Smlouva je sepsána v 5 (slovy: pěti) vyhotoveních, přičemž každé vyhotovení má platnost 
originálu a všechna vyhotovení tvoří dohromady jeden právní dokument. Každý upisovatel obdrží 
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po jednom vyhotovení Smlouvy a dvě vyhotovení Smlouvy jsou určena pro společnost CEVYKO 
a.s.  

VIII. 

DOLOŽKA PLATNOSTI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ 

Uzavření této Smlouvy schválilo zastupitelstvo statutárního města Havířov, svým usnesením č. 
_____________, na ___. zasedání zastupitelstva statutárního města Havířov, které se konalo dne 
___. 06. 202__.  

 

v Ostravě dne 22. 06. 2022     

 

UPISOVATEL 1       UPISOVATEL 2 

 

 

__________________________________________  _______________________________ 

Statutární město Havířov     ASOMPO, a.s. 

 

  

 

 

UPISOVATEL 3       SPOLEČNOST   

   

 

 

__________________________________________  _______________________________ 

Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, z.s.  CEVYKO a.s. 

    

    

 

 

 

___________________________________________  _______________________________ 

Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, z.s.  CEVYKO a.s. 

     

     

 

 

 



  Příloha  

Zpráva o průběhu mimořádné valné hromady konané dne 16. února 2022 

 

Dne 16. února 2022 se konala mimořádná valná hromada společnosti ENVEZ, a.s., se sídlem 

Svornosti 86/2, Město,736 01 Havířov, IČO: 07334214 (dále „Společnost“). 

Program mimořádné valné hromady Společnosti:  

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady 

2. Schválení změny stanov 

3. Odvolání pana XXXXX XXXXX z funkce člena dozorčí rady 

4. Volba pana XXXXX XXXXX do funkce člena dozorčí rady 

5. Odvolání pana XXXXX XXXXX z funkce člena představenstva 

6. Volba pana XXXXX XXXXX do funkce člena představenstva 

7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a panem XXXXX 

XXXXX  

8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a panem 

XXXXX XXXXX  

9. Závěr 

 

Mimořádná valná hromada se konala v Havířově na Magistrátu města Havířova.  

Město na mimořádné valné hromadě zastupoval na základě plné moci XXXXX XXXXX. 

V souladu s usnesením ZMH č. 661/20ZM/2021 ze dne 21.6.2021 delegovaný zástupce 

předkládá Zastupitelstvu města Havířova zprávu o hlasování na jednání mimořádné valné 

hromady.  

Na programu jednání mimořádné valné hromady bylo projednávány změny stanov.  

Na programu jednání mimořádné valné hromady byly dále projednávány změny v dozorčí 

radě Společnosti a změny v představenstvu Společnosti. V souvislosti se zvolením nových 

členů orgánů Společnosti byly schváleny smlouvy o výkonu funkce. 

Blíže k jednotlivým bodům programu mimořádné valné hromady: 

k bodu 1 programu:  

Jednání zahájil člen představenstva Společnosti XXXXX XXXXX, který konstatoval, že jsou 

přítomni zástupci všech akcionářů Společnosti a valná hromada je schopná se usnášet.  

 

Následně bylo zvoleno složení orgánů valné hromady:  

předseda valné hromady – XXXXX XXXXX 

zapisovatel – XXXXX XXXXX 

ověřovatel zápisu a osoba pověřena sčítáním hlasů – XXXXX XXXXX 

Výsledek hlasování: pro 100 % hlasů přítomných akcionářů. 

 

k bodu 2 programu: 

Valná hromada schválila znění stanov: 

1. V Článku 1, odst. 1 se mění název společnosti ČEZ Asset Holding, a.s. na ENVEZ, a.s.  

2. V Článku 10 se vkládá odstavec 6, a to v souvislosti se stanovenými vyhrazenými 

záležitostmi valné hromady v akcionářské smlouvě. Nově jsou stanoveny rozhodnutí valné 

hromady vyžadující souhlas 100 % hlasů všech akcionářů Společnosti.  

Znění stanov Společnosti bylo ze strany statutárního města Havířov projednáno a schváleno 

usnesením Zastupitelstva města Havířova č. 791/22ZM/2021 ze dne 13.12.2021.   

Výsledek hlasování: pro 100 % hlasů přítomných akcionářů. 



k bodu 3 programu: 

Valná hromada odvolala dosavadního člena dozorčí rady Společnosti pana XXXXX XXXXX  

s účinností k 16. 2. 2022. 

Výsledek hlasování: pro 100 % hlasů přítomných akcionářů. 

 

k bodu 4 programu: 

Valná hromada zvolila nového člena dozorčí rady Společnosti pana XXXXX XXXXX 

s účinností k 17.2.2022.  

Výsledek hlasování: pro 100 % hlasů přítomných akcionářů. 

 

k bodu 5 programu: 

Valná hromada odvolala dosavadního člena představenstva Společnosti pana XXXXX 

XXXXX s účinností k 16. 2. 2022. 

Výsledek hlasování: pro 100 % hlasů přítomných akcionářů. 

 

k bodu 6 programu: 

Valná hromada zvolila nového člena představenstva Společnosti pana XXXXX XXXXX 

s účinností k 17.2.2022.  

Výsledek hlasování: pro 100 % hlasů přítomných akcionářů. 

 

k bodu 7 programu: 

Valná hromada schválila znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi panen 

XXXXX XXXXX a Společností.  

Výsledek hlasování: pro 100 % hlasů přítomných akcionářů. 

 

k bodu 8 programu: 

Valná hromada schválila znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi panen 

XXXXX XXXXX a Společností.  

Výsledek hlasování: pro 100 % hlasů přítomných akcionářů. 

 

Zápis z jednání mimořádné valné hromady, který vyhotovila Společnost a podkladové 

materiály k mimořádné valné hromadě, jsou trvale uloženy k nahlédnutí na odboru právních 

služeb MMH. 

 

Zprávu sepsal: XXXXX XXXXX. 

 

 



Příloha  
 

Zpráva o průběhu valné hromady konané dne 4. června 2021  
 

Dne 1.března 2022 se konala valná hromada společnosti Depos Horní Suchá, a.s., se sídlem 
Solecká 1321/1, 735 35 Horní Suchá, IČO 47677287 (dále jen „společnost“).  
Jednání valné hromady zahájil v 13:30 hodin předseda představenstva

 který konstatoval, že jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní celkem 122 ks akcií, což 
představuje 84 % z celkového počtu 146 ks akcií. 
  

Valná hromada byla usnášení schopná.  
 

Jednání valné hromady se uskutečnilo v souladu s navrženým programem valné hromady. 
Body programu valné hromady:  
1. Zahájení  
2. Volba orgánů valné hromady  
3. Volba členů dozorčí rady  

 

Hlasování na valné hromadě za akcionáře statutární město Havířov proběhlo v souladu s 
usnesením Rady města Havířova č. 3192/69RM/2021 ze dne 24.5.2021.  
 

k bodu 2 programu:  

Bylo zvoleno složení orgánů valné hromady:  
předseda valné hromady –  

zapisovatelka –  

skrutátoři –  

ověřovatelé zápisu –  

Výsledek hlasování: pro 100 % hlasů, zdrželo 0 % hlasů, proti 0 % hlasů.  
 

k bodu 3 programu:  

Předseda představenstva přednesl návrh volebního řádu 

Výsledek hlasování: pro 100 % hlasů, zdrželo 0 % hlasů, proti 0 % hlasů.  
 

Na základě ukončení funkčního období členů dozorčí rady
shodně dne 1.3.2022 provedla valná hromada volbu nových členů. 

 

Předseda valné hromady  předně přednesl návrhy akcionářů statutární 
město Karviná na znovuzvolení člena dozorčí rady a statutární město 
Havířov na znovuzvolení člena dozorčí rady a dále informoval akcionáře o 
protinávrhu od akcionáře společnosti AWT Rekultivace, a.s. na člena dozorčí rady

předsedy představenstva společnosti AWT Rekultivace, a.s. 
Protinávrh nebyl valnou hromadou přijat. 
Výsledek hlasování o protinávrhu: pro 33 % hlasů, zdrželo 67 % hlasů, proti 0 % hlasů 

 

Hlasování o původním návrhu nového člena dozorčí rady pana bylo přijato 

Výsledek hlasování: pro 75 % hlasů, zdrželo 25 % hlasů, proti 0 % hlasů 

 

Hlasování o původním návrhu nového člena dozorčí rady pana bylo přijato 

Výsledek hlasování: pro 67 % hlasů, zdrželo 33 % hlasů, proti 0 % hlasů 



Na závěr  poděkoval všem akcionářům za účast a ukončil jednání 
valné hromady.  
 

Materiály související s touto valnou hromadou jsou trvale uloženy k nahlédnutí na odboru 
právních služeb MMH.  
 

 

Zprávu sepsal: člen Zastupitelstva města Havířova. 



          STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV 
                  Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01  Havířov-Město 

IČO: 00297488                                              Tel.:  596 803 111                                         E-mail: posta@havirov-

city.cz 

DIČ: CZ00297488                                         Fax:  596 803 350                                         ID datové 

schránky:7zhb6tn 

 

 
 

 

VÁŠ DOPIS Č.j.: MMH/60915/2022  
ZE DNE: 21.2.2022           
NAŠE Č.j.:              
NAŠE Sp. zn.  
POČET LISTŮ DOPISU: 2  
  
VYŘIZUJE:  Bc. Silvie Křetinská  

TEL: 596 803 222          

E-MAIL: primakan@havirov-city.cz  

  

  

DATUM: 31.3.2022  

 

 

Vážená paní XXXXX, 

 

dovoluji si tímto reagovat na Váš dopis doručený na Magistrát města Havířova dne 21.2.2022, 

který je adresován také Zastupitelstvu města Havířova a Radě města Havířova.  

 

Dne 11.4.2022 byl Váš dopis předložen Radě města Havířova a poté zastupitelům na 25. 

zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se konalo 25.4.2022 a bylo k němu přijato 

usnesení č. …..…../25ZMH/2022. 

 

Na základě výše zmíněného si Vám dovoluji zodpovědět Vaše dotazy takto: 

 

1. Konkrétní kroužek, který zmiňujete je hodně populární. Začátkem roku došlo ke skluzu, 

jelikož tento kroužek je veden sbormistryní, která nevěděla, jak na tom bude s volným 

časem pro tuto aktivitu v Centru volnočasových aktivit (CVA). Nicméně, informace 

s časovým harmonogramem visí na nástěnce CVA a jsou předávány do všech Klubů 

seniorů na celém území našeho města. V Radničních listech /viz. březnové číslo/ 

vycházejí vždy informace na daný měsíc s pravidelným programem aktivit pro seniory 

v CVA. Jen podotýkám, začátek roku byl poněkud ve skluzu, proto v Radničních listech 

informace nebyly. 

 

2. K bodu 2. a 3., které jsem nechal ověřit příslušným odborem přímo na místě samém 

uvádím následující. Úklid listí probíhá průběžně při sečení travnatých ploch a dle 

kapacitních možností pomáhají se sběrem také pracovníci VPP. Dočištění po zimním 

období dále probíhá v rámci celoplošného blokového čištění (dle klimatických 

podmínek předpoklad 5. – 6. měsíc). Při tomto čištění bude odstraněno také listí na 

vozovce, kde běžně parkují vozidla a kde při šetření byly zbytky listí evidovány. 

 

3. Volně stojící sušáky za domem na ulici XXXXXXX, nejsou v majetku města. Pozemek 

je jiného vlastníka, kterého je nutno v této věci kontaktovat. 

 

4. Odbor školství a kultury pro poradu vedení dne 9.4.2018 zpracoval materiál s názvem 

Stížnost na chování ředitelky XXXXXXXXXXX a dopis ohledně XXXXXX. Na 

základě šetření České školní inspekce na příslušné XXXXXX škole bylo doporučeno 

paní ředitelce rezignovat na post ředitele. Na zasedání Rady města Havířova dne 11. 4. 

Vážená paní 

XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 

736 01  Havířov - Město 



2018 bylo přijato usnesení 4374/85RM/2018, Rada města bere na vědomí rezignaci 

XXXXXXXX na pracovní místo ředitelky XXXXXXXXXXXX ke dni 31. 8. 2018. 

Bylo vyhlášeno konkurzní řízení na pracovní místo ředitele.  

Oba dokumenty, stížnost i dopis/anonymy/ byly zaevidovány na sekretariátu tajemníka 

Magistrátu města Havířova pod číslem S/09/2018, č. j.  MMH/23474/2018 a S/12/2018, 

č. j. MMH/25895/2018. 

Paní ředitelka se při osobním jednání na Odboru školství a kultury na Magistrátu města 

Havířova měla možnost vyjádřit k oběma podáním ústně. Byla požádána, aby 

dokumenty projednala s kolektivem pedagogických pracovníků a vyjádřila se k nim 

písemně do 27. 3. 2018. Většina připomínek anonymního podání se týká pracovně-

právních vztahů mezi pedagogickými pracovníky a ředitelkou školy, které jsou 

v kompetenci ředitelky. 

 

K Vámi zmíněné bývalé budově Mánesova sděluji, že dětem s handicapem věnujeme 

velkou pozornost a finančně je podporujeme. Ve spolupráci s Moravskoslezským 

krajem bude vybudován Domov se zvláštním režimem. Na pozemku bývalé Základní 

školy Mánesova tak vznikne druhá ledová plocha na podporu sportu v našem městě.  

 

         

S pozdravem  

 

 

 

 

Ing. Josef Bělica, MBA 

primátor města 
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Zápis č. 01/2022 ze schůze Kontrolního výboru ZMH 

konané dne 12. 1. 2022 
 
 
Datum konání:  12. 1. 2022 od 16,30 hod. 
Místo konání:  zasedací místnost A204 ve 2. patře budovy  

Magistrátu města Havířova ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
  
Zahájení  

Schůzi KV ZMH oficiálně zahájil předseda kontrolního výboru Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. 
V době zahájení bylo přítomno 6 členů kontrolního výboru. 
                                                                                                                                           KV ZMH byl usnášeníschopný. 
 
 
1. Schválení programu schůze 

Návrh programu: 
- Schválení předloženého programu 
- Kontrola Zápisu č. 08/2021 ze schůze KV ZMH  
- Kontrola provedených úkolů 
- Kontrolní činnost leden – únor 2022 
- Různé a závěr 
 

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Hlasování o schválení programu: 

Výsledek hlasování:  6 členů KV hlasovalo pro 
  0 členů KV hlasovalo proti  
  0 členů KV se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem: 6 členů KV ZMH   

                                                                                                                                      Program byl schválen. 
 
 
2. Kontrola Zápisu č. 08/2021 ze schůze KV ZMH 

Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. vyzval členy kontrolního výboru k podání připomínek k Zápisu č. 08/2021 ze schůze 
KV ZMH ze dne 8. 12. 2021. 
Ing. Žák upozornil, že termíny schůzí, které byly stanoveny na říjen, listopad a prosinec 2022, by stanoveny být 
neměly, a to z důvodu předpokládaných komunálních voleb. Posledním termínem pro schůzi KV ZMH tedy 
zůstává datum 14. září 2022. 
Nikdo z členů nepodal žádnou další připomínku. 
 
 
3. Kontrola provedených úkolů 

Usn. č. 3353/72RM/2021 - Nerealizovatelné projekty v rámci Participativního rozpočtu pro rok 2021 
Kontrola byla provedena dne 3. 1. 2022. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o průběhu a výsledku kontroly. 
Zápis z kontroly č. 1/2022 byl řádně předložen.                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   Úkol splněn. 
 
Agenda BOZP a pracovní podmínky zaměstnanců příspěvkových organizací města, Domov seniorů Havířov 
Kontrolní skupina:  Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. - vedoucí pracovní skupiny 
                                   Mgr. Gustav Dytko 
                                                                                                                                                                        Úkol trvá. 
 
 
Agenda BOZP a pracovní podmínky zaměstnanců příspěvkových organizací města SANTÉ - centrum 
ambulantních a pobytových sociálních služeb 
Kontrolní skupina:  Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. - vedoucí pracovní skupiny 
                                   Marcel Molnár 
                                                                                                                                                                        Úkol trvá. 
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4. Kontrolní činnost leden – únor 2022 

Prošetření podnětu dle usn. č. 795/22ZM/2021 
Kontrolní skupina:  Ing. Karel Žák  - vedoucí pracovní skupiny 
      Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. 
                                   Marcel Molnár 
 
      
5. RŮZNÉ a závěr 

Jelikož nikdo z členů kontrolního výboru neměl žádné připomínky, schůze byla ukončena v 17,00 hod. 
 
Přijatá usnesení: 

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova  
 

schvaluje 
1. Program dnešní schůze Kontrolního výboru ZMH 
2. Plán kontrolní činnosti KV ZMH na leden – únor 2022 

 
 
 

Další schůze Kontrolního výboru se bude konat:  

dne 9. února 2022 od 16:30 hod. 

v zasedací místnosti RMH A204 ve 2.patře budovy Magistrátu města Havířova ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 
 
 

V Havířově dne 12. 1. 2022, Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D., předseda KV ZMH 
 
 
 
 
…………………………………………………… 
     Ing. CHLOPECKÝ Jakub, Ph.D. 
               předseda KV ZMH 
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Zápis č. 02/2022 ze schůze Kontrolního výboru ZMH 

konané dne 9. 2. 2022 
 
 
Datum konání:  9. 2. 2022 od 16,30 hod. 
Místo konání:  zasedací místnost A204 ve 2. patře budovy  

Magistrátu města Havířova ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
  
Zahájení  

Schůzi KV ZMH oficiálně zahájil předseda kontrolního výboru Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. 
V době zahájení bylo přítomno 6 členů kontrolního výboru. 
                                                                                                                                           KV ZMH byl usnášeníschopný. 
 
 
1. Schválení programu schůze 

Návrh programu: 
- Schválení předloženého programu 
- Kontrola Zápisu č. 01/2022 ze schůze KV ZMH  
- Kontrola provedených úkolů 
- Kontrolní činnost únor – březen 2022 
- Různé a závěr 
 

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Hlasování o schválení programu: 

Výsledek hlasování:  6 členů KV hlasovalo pro 
  0 členů KV hlasovalo proti  
  0 členů KV se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem: 6 členů KV ZMH   

                                                                                                                                      Program byl schválen. 
 
 
2. Kontrola Zápisu č. 01/2022 ze schůze KV ZMH 

Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. vyzval členy kontrolního výboru k podání připomínek k Zápisu č. 01/2022 ze schůze 
KV ZMH ze dne 12. 1. 2022. Nikdo z členů nepodal žádnou připomínku. 
 
3. Kontrola provedených úkolů 

Prošetření podnětu dle usn. č. 795/22ZM/2021 
Kontrola byla provedena dne 19. 1. 2022. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o průběhu a výsledku kontroly. 
Zápis z kontroly č. 2/KPU/2022 byl řádně předložen.                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   Úkol splněn. 
 
Agenda BOZP a pracovní podmínky zaměstnanců příspěvkových organizací města, Domov seniorů Havířov 
Kontrolní skupina:  Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. - vedoucí pracovní skupiny 
                                   Mgr. Gustav Dytko 
                                                                                                                                                                        Úkol trvá. 
 
 
Agenda BOZP a pracovní podmínky zaměstnanců příspěvkových organizací města SANTÉ - centrum 
ambulantních a pobytových sociálních služeb 
Kontrolní skupina:  Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. - vedoucí pracovní skupiny 
                                   Marcel Molnár 
                                                                                                                                                                        Úkol trvá. 
 
 
 
4. Kontrolní činnost únor – březen 2022 

Žádné nové kontroly nebyly pro období stanoveny. 
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5. RŮZNÉ a závěr 

Jelikož nikdo z členů kontrolního výboru neměl žádné připomínky, schůze byla ukončena v 17,10 hod. 
 
Přijatá usnesení: 

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova  
 

schvaluje 
1. Program dnešní schůze Kontrolního výboru ZMH 

 
 
 

Další schůze Kontrolního výboru se bude konat:  

dne 9. března 2022 od 16:30 hod. 

v zasedací místnosti RMH A204 ve 2.patře budovy Magistrátu města Havířova ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 
 
 

V Havířově dne 14. 2. 2022, Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D., předseda KV ZMH 
 
 
 
 
…………………………………………………… 
     Ing. CHLOPECKÝ Jakub, Ph.D. 
               předseda KV ZMH 
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Zápis č. 03/2022 ze schůze Kontrolního výboru ZMH 

konané dne 16. 3. 2022 
 
 
Datum konání:  16. 3. 2022 od 16,30 hod. 
Místo konání:  zasedací místnost A204 ve 2. patře budovy    

Magistrátu města Havířova ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
  
Zahájení  

Schůzi KV ZMH oficiálně zahájil předseda kontrolního výboru Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. 
V době zahájení bylo přítomno 8 členů kontrolního výboru. 
                                                                                                                                           KV ZMH byl usnášeníschopný. 
 
 
1. Schválení programu schůze 

Návrh programu: 
- Schválení předloženého programu 
- Kontrola Zápisu č. 02/2022 ze schůze KV ZMH  
- Kontrola provedených úkolů 
- Kontrolní činnost březen – duben 2022 
- Žádost Ing. Miroslava Szopa o prošetření věci 
- Různé a závěr 
 

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Hlasování o schválení programu: 

Výsledek hlasování:  8 členů KV hlasovalo pro 
  0 členů KV hlasovalo proti  
  0 členů KV se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem: 8 členů KV ZMH   

                                                                                                                                      Program byl schválen. 
 
 
2. Kontrola Zápisu č. 02/2022 ze schůze KV ZMH 

Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. vyzval členy kontrolního výboru k podání připomínek k Zápisu č. 02/2022 ze schůze 
KV ZMH ze dne 9. 2. 2022. Nikdo z členů nepodal žádnou připomínku. 
 
3. Kontrola provedených úkolů 

Agenda BOZP a pracovní podmínky zaměstnanců příspěvkových organizací města, Domov seniorů Havířov 
Kontrolní skupina:  Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. - vedoucí pracovní skupiny 
                                   Mgr. Gustav Dytko 
                                                                                                                                                                        Úkol trvá. 
 
 
Agenda BOZP a pracovní podmínky zaměstnanců příspěvkových organizací města SANTÉ - centrum 
ambulantních a pobytových sociálních služeb 
Kontrolní skupina:  Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. - vedoucí pracovní skupiny 
                                   Marcel Molnár 
                                                                                                                                                                        Úkol trvá. 
 
4. Kontrolní činnost březen – duben 2022 

Kontrola vyúčtování dotací pro hokejový klub Havířov za rok 2021 
Kontrolní skupina:  Ing. Karel Žák  - vedoucí pracovní skupiny 
      Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. 
                                   Marcel Molnár 
 
Usn. č. 3862/80RM/2022 - „In-line ovál, Havířov - Šumbark“ (stavba č. 20093) – zahájení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu 
Kontrolní skupina:  Ing. Karel Žák  - vedoucí pracovní skupiny 
      Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. 
                                   Marcel Molnár 
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5. Žádost Ing. Miroslava Szopa o prošetření věci 

Členové KV ZMH byli seznámeni s žádostí Ing. Miroslava Szopa o prošetření záměru MMH prodeje budovy     
č.p. 121, na parc. č.1, k.ú. Dolní Datyně, který byl schválen na 22. zasedání ZMH konaném dne 13.12.2021          
a zajištění zrušení záměru prodeje předmětné budovy ze dne 23.2.2022, která byla adresována KV ZMH. 
Předseda KV ZMH navrhl, v souladu se statutem a jednacím řádem KV ZMH, aby byla výše uvedená žádost 
předložena na zasedání ZMH dne 25.4.2022, aby ZMH pověřilo KV ZMH prošetřením uvedené žádosti mimo 
plán kontrolní činnosti na rok 2022. 
Všichni přítomní členové KV ZMH s návrhem souhlasili a následně proběhlo hlasování. 
 

Hlasování o předložení žádosti Ing. Miroslava Szopa o prošetření věci: 
Výsledek hlasování:   8 členů KV hlasovalo pro 
   0 členů KV hlasovalo proti  
   0 členů KV se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem: 8 členů KV ZMH    

                                                                                                                                                                                Schváleno. 
 
      
5. RŮZNÉ a závěr 

Předseda KV ZMH informoval členy o jeho probíhající komunikaci s Bc. Cyžem, který podal žádost o prošetření 
postupů projednávání návrhů participativního rozpočtu v září 2021. Bc. Cyž žádal výsledky kontroly, jména 
členů kontrolní skupiny a důvod nepředložení zprávy o kontrole na zasedání ZMH. Ing. Chlopecký sdělil            
Bc. Cyžovi, že kontrola byla provedena, výsledek kontroly byl projednán na schůzi KV ZMH a zpráva bude 
předložena na zasedání ZMH, to vše ve standardním postupu v souladu s jednacím řádem a statutem KV ZMH. 
Ing. Chlopecký dodal, že dle jeho názoru Bc. Cyž nepochopil princip fungování KV ZMH. 
Jelikož nikdo z členů kontrolního výboru neměl žádné připomínky, schůze byla ukončena v 16,50 hod. 
 
Přijatá usnesení: 

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova  
 

schvaluje 
1. Program dnešní schůze Kontrolního výboru ZMH 
2. Plán kontrolní činnosti KV ZMH na březen – duben 2022 
3. Předložení žádosti Ing. Miroslava Szopa o prošetření věci 

 
 
 

Další schůze Kontrolního výboru se bude konat:  

dne 13. dubna 2022 od 16:30 hod. 

v zasedací místnosti RMH A204 ve 2.patře budovy Magistrátu města Havířova ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 
 
 

V Havířově dne 22. 3. 2022, Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D., předseda KV ZMH 
 
 
 
 
…………………………………………………… 
     Ing. CHLOPECKÝ Jakub, Ph.D. 
               předseda KV ZMH 
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Záznam o výsledku kontroly č.1/KPU/2022 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2018 - 2022 

 

 

Předmět kontroly:   Kontrola plnění usnesení RMH (měsíční periodická kontrola) 

Cíl kontroly: Cílem kontroly je zjistit skutečný stav vyřazovaných bodů 

(jednotlivých usnesení) z materiálu tabulky kontroly plnění usnesení, 

předkládaného na každé schůzi RMH a zpracovávaného na základě 

předložených podkladů od jednotlivých odborů MMH   

 

Kontrola plnění usnesení ZMH :     

 

Číslo:        3353/72RM/2021 

Název:                                       „Nerealizovatelné projekty v rámci Participativního rozpočtu 

                                                           pro rok 2021“                                                            

Kontrolu provedli:  Ing. Karel Žák, Ing. Jakub Chlopecký, Marcel Molnár  

- pověření členové KV ZMH  

 

Datum kontroly:   3.1. 2022, 14.00 – 14.50 hod.                                                       

Kontrolovaný odbor: Ekonomický odbor (EO) 

 

Kontrolou bylo zjištěno: Ke kontrole usnesení byly k dispozici kompletní podklady z jednání rady 

města dne 19.7.2021, které obsahovaly přehled nerealizovatelných projektů včetně odůvodnění. Jednalo 

se celkem o 13 projektů, když v jednom případě navrhovatel od projektu ustoupil. K tomu byly dále ze 

strany ekonomického odboru za přítomnosti vedení EO a koordinátora PR doloženy podklady k naplnění 

podmínek článku VII.  Zásad participativního rozpočtu města, zejména příslušná hodnocení 

jednotlivými členy „pracovní skupiny“ schválené radou města, na základě kterých byly předmětné 

projekty zařazeny mezi nerealizovatelné. 

V tomto směru bylo hodnocení i zařazení návrhů mezi nerealizovatelné projekty v souladu se 

schválenými zásadami, byť došlo k mírnému zpoždění při jejich vyhodnocování.  

  

Závěr kontroly: Kontrolou nebylo zjištěno pochybení. 

 

Vyjádření ke zjištění: Bez připomínek. 

 

 

…………………………………… 

Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO 

 

 

 

Podpisy členů KV ZMH: 

 

 

………………………….             …………………………….         ………………………… 
Ing. Karel Žák                                     Ing. Jakub Chlopecký                           Marcel Molnár 
člen KV ZMH                                           předseda KV ZMH                                člen KV ZMH 

 

 

 

CO: 1x originál založen KV ZMH 

        1x kontrolovaný subjekt – EO 
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Záznam o výsledku kontroly č.2/KPU/2022 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2018 - 2022 

 

 

Předmět kontroly:   Kontrola plnění usnesení ZMH (měsíční periodická kontrola) 

Cíl kontroly: Cílem kontroly je prošetřit na základě podnětu ze dne 15.9.2021 

postupy projednávání návrhů participativního rozpočtu dle 

schválených Zásad participativního rozpočtu města Havířova 

v souladu s pověřením ZMH 

 

 

Kontrola plnění usnesení ZMH :     

 

Číslo:        795/22ZM/2021 

Název:                                       „Návrh na pověření KV ZMH k prošetření podnětu“   

                                                          

Kontrolu provedli:  Ing. Karel Žák, Ing. Jakub Chlopecký, Marcel Molnár  

- pověření členové KV ZMH  

 

Datum kontroly:   19.1. 2022,  14.30 – 15.20 hod.                                                      

Kontrolovaný odbor: Ekonomický odbor (EO) 

 

 

Kontrolou bylo zjištěno: Ke kontrole usnesení byly kontrolní skupině předloženy kompletní podklady, 

které se týkaly projednávání podaných návrhů do participativního rozpočtu 2021/dále jen „PaRo2021“, 

zejména pak návrhu projektu pod názvem „Po stopách osudu“. Formální kontrola u předmětného 

podaného návrhu nezjistila závady. Dne 12. března 2021 byla zaslána informace o podaných návrzích 

do PaRo2021pro část města Životice předsedovi Občanské komise č.6. Formálně bezvadné návrhy byly 

předány k obsahové kontrole pracovní skupině MMH na schůzce dne 13.4.2021. Pracovní skupina 

zhodnotila realizovatelnost 21 podaných návrhů a na své schůzce dne 7.5. odsouhlasila 9 návrhů jako 

realizovatelné, z toho z části města Životice byl takto označen pouze jeden návrh. Ke všem návrhům 

byly doloženy příslušná vyhodnocení, tedy i u navrženého , ale nerealizovatelného projektu „Po stopách 

osudu“.  U dvou pozemků byl nesouhlas z důvodů kolize s infrastrukturou a u jednoho pozemku není 

vlastníkem město. Jelikož se podařilo uskutečnit závěrečné setkání pracovní skupiny MMH až v první 

dekádě měsíce května, byla zaslána EO dne 3.května 2021 předběžná informace všem předsedům 

občanských komisí, že distribuce realizovatelných projektů v příslušných částech města, které se teprve 

finalizují, bude realizována v souladu s. čl.VII, bod 5. Zásad do 10.5.2021 tak, aby občanská komise 

následně rozhodla, které návrhy zařadit do veřejného hlasování.  Dne 7.5.2021 byla zaslána EO 

předsedovi ObK č.6 zpráva o zaslání ke schválení jediného realizovatelného návrhu „Zvýraznění 

označení hrobu neznámého vojína“ se žádostí o zpětnou vazbu nejpozději do 27.5. Pokud tedy Občanská 

komise č.6 schvalovala 5.5.  tři návrhy, nejednalo se o realizovatelné návrhy, ale o všechny podané 

návrhy. Na základě připomínky členů ObK č.6 z června 2021 se žádostí o zdůvodnění redukce 

původních tří návrhů PaRo2021 na realizaci jediného byla zaslána ze strany EO odpověď na dotaz 

občanské komise části města Havířov-Životice ze dne 9.6.2021 k bodu 3.1. , která obsahovala i údaje    



Zápis z kontroly č.2/KPU/2022 | 2  
 

 

 

a odůvodnění nerealizovatelných projektů v městské části Havířov-Životice. Realizovatelné návrhy byly 

zařazeny do veřejného hlasování, nerealizovatelné projekty včetně odůvodnění byly dány Radě města  

na vědomí. Veškeré kroky spojené s projednáváním a schvalováním návrhů v rámci PaRo 2021 byly 

realizovány v souladu se schválenými Zásadami PaRo2021, nepočítáme-li nepatrný časový posun             

u posouzení návrhů pracovní skupinou MMH, které však nemělo negativní vliv na výsledek celého 

procesu.  

 

Závěr kontroly: Kontrolou nebylo zjištěno pochybení.  

 

Doporučeno doplnit Zásady v článku VII. o bod 7. Následně po projednání v RM zaslat na vědomí 

navrhovatelům projektu informaci o tom, že jejich návrh  projektu byl zařazen mezi nerealizovatelné 

včetně odůvodnění.  

 

Vyjádření ke zjištění: Bez připomínek. 

 

 

 

…………………………………… 

Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO 

 

 

 

Podpisy členů KV ZMH: 

 

 

 

………………………….                     …………………………….                  ………………………… 

Ing. Karel Žák                                     Ing. Jakub Chlopecký                           Marcel Molnár 

člen KV ZMH                                           předseda KV ZMH                                člen KV ZMH 

 

 

 

CO: 1x originál založen KV ZMH 

        1x kontrolovaný subjekt – EO 
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