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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 

přijatých na 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaném dne 23.09.2019 

 

195/8ZM/2019 - Schválení předsednictva 8. zasedání ZMH, konaného dne 23.09.2019 

 

196/8ZM/2019 - Schválení programu 8. zasedání ZMH, konaného dne 23.09.2019 

 

197/8ZM/2019 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 8. zasedání ZMH, konaného  

                            dne 23.09.2019 

 

198/8ZM/2019 - Zpráva o ověření zápisu ze 7. zasedání ZMH, konaného dne 24.06.2019  

        

199/8ZM/2019 - Kontrola plnění usnesení ZMH 

 

200/8ZM/2019 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění  

                            veřejného pořádku ve městě Havířově I/2019  

 

201/8ZM/2019 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění  

                            veřejného pořádku ve městě Havířově II/2019  

 

202/8ZM/2019 - Udělení souhlasu s nabytím majetku v souvislosti s přijetím dotace MV ČR  

  

203/8ZM/2019 - Navýšení příspěvku na provoz pro rok 2019 – MŠ Horymírova Havířov 

 

204/8ZM/2019 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury  

  

205/8ZM/2019 - Souhlas se změnou financování pořizovaného konvektomatu  

                            – ZŠ Mládežnická Havířov 

 

206/8ZM/2019 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – umístění v seriálu  

                            soutěží Havířovské ligy středních škol  

 

207/8ZM/2019 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova z výdajové části OJ 10  

                            „Ostatní dotace a dary“ v roce 2019 sportovním a mimosportovním subjektům  

 

208/8ZM/2019 - Návrh na poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník  

                            Havířov, z.s., na spolufinancování projektu TJ – Havířov - Centrum  

                            reprezentace stolního tenisu II. etapa v roce 2019 

 

209/8ZM/2019 - Navýšení poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník  

                            Havířov, z.s., na spolufinancování projektu TJ – Havířov - Centrum  

                            reprezentace stolního tenisu II. etapa v roce 2020 

 

210/8ZM/2019 - Návrh úpravy Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního  

                            města Havířova 

 

211/8ZM/2019 - Zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2019– MKS Havířov 

 

212/8ZM/2019 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 606/4, k.ú.Bludovice 
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213/8ZM/2019 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1467/9, k.ú. Šumbark 

 

214/8ZM/2019 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2093/33, k.ú. Bludovice 

 

215/8ZM/2019 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 2159/1, 2159/2 a 2160, k.ú. Dolní Suchá 

 

216/8ZM/2019 - Záměr převodu pozemků, k.ú. Havířov-město Armádě spásy v ČR, z.s. 

 

217/8ZM/2019 - Prodej částí pozemků  parc.č. 2826, parc.č. 2829/1 a  parc.č. 2837/3,  

                            k.ú. Havířov-město 

 

218/8ZM/2019 - Prodej částí pozemků  parc.č. 2105/31 a  parc.č. 2105/42, k.ú. Šumbark 

 

219/8ZM/2019 - Prodej pozemku parc.č. 2049/14, k.ú. Bludovice 

 

220/8ZM/2019 - Prodej části pozemku parc.č. 578/1, k.ú. Bludovice 

 

221/8ZM/2019 - Řešení  duplicitního vztahu vlastnictví k pozemkům  vedeným  na  LV  č. 3138,  

                            k.ú. Bludovice   

 

222/8ZM/2019 - Nabídka pozemku parc.č. 1231/63, k.ú. Prostřední Suchá od spol.  

                            Asental Business, s.r.o.  

 

223/8ZM/2019 - Bezúplatné nabytí pozemků v majetku ČR, do majetku města 

 

224/8ZM/2019 - Výkup pozemku  parc.č. 3878, k.ú. Havířov-město            

 

225/8ZM/2019 - Výkup pozemků k.ú. Dolní Suchá a k.ú. Šumbark, v majetku  

                            Asental Land, s.r.o. 

 

226/8ZM/2019 - Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím  

 

227/8ZM/2019 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím  

 

228/8ZM/2019 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové účty  

                            města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období  

                            leden – červen 2019  

 

229/8ZM/2019 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2019 – rozpočtová opatření č. 70. – 116.  

 

230/8ZM/2019 - „Úvěr ve výši  200 mil. Kč“ – schválení uzavření smlouvy 

 
231/8ZM/2019 - Vítězné návrhy Participativního rozpočtu města Havířova pro rok 2019 

 

232/8ZM/2019 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací  

                            z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 

  

233/8ZM/2019 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 11/2018 z Národního programu  

                            Životní prostředí  
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234/8ZM/2019 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci č. 355/OSRM/2017 ze dne 12.07.2017  

                            a Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov při  

                            realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji  

                            – 2. výzva“             

 

235/8ZM/2019 - Program na poskytování návratných finančních výpomocí – I. 

 

236/8ZM/2019 - Schválení strategického dokumentu „Plán rozvoje sportu města Havířova  

                            v letech 2018-2025“  

 

237/8ZM/2019 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – rok 2019 

 

238/8ZM/2019 - Rozšíření realizace investičních akcí odboru komunálních služeb (OJ 8)  

                            v roce 2019  

 

239/8ZM/2019 - Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z majetku města 

 

240/8ZM/2019 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Závěrečný účet za rok 2018  

                            a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  

 
241/8ZM/2019 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – přechod akcií na  

                            hlavního akcionáře 

 

242/8ZM/2019 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. - zpráva o průběhu řádné  

                            valné hromady konané dne 21.5.2019 

 

243/8ZM/2019 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. - zpráva o průběhu  

                            řádné valné hromady konané dne 23.7.2019 

 

244/8ZM/2019 - ČSAD Havířov a.s. – zpráva o průběhu řádné valné hromady konané  

                            dne 28.6.2019 

 

245/8ZM/2019 - ČSAD Havířov a.s. – zpráva o průběhu valné hromady konané dne 15.8.2019 

 

246/8ZM/2019 - Depos Horní Suchá, a.s. – zpráva o průběhu valné hromady konané  

                            dne 7.6.2019  

 

247/8ZM/2019 - Žádost o povolení stavebních úprav v obecním bytě 

 

248/8ZM/2019 - Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z majetku města 

 

249/8ZM/2019 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2019  

 

250/8ZM/2019 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 

 

251/8ZM/2019 - Opatření obecné povahy – změna č. 4 Územního plánu Havířov 

 

252/8ZM/2019 - Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky 

 

253/8ZM/2019 - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov   

 

254/8ZM/2019 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2019 
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255/8ZM/2019 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o zřízení nové sociální služby  

                            – odlehčovací služby   

 

256/8ZM/2019 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Usnesení z 8. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 23.09.2019 

6 

U S N E S E N Í 
ze 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.09.2019 

  

195/8ZM/2019 -  Schválení předsednictva 8. zasedání ZMH, konaného dne 23.09.2019_________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předsednictvo 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.09.2019 

ve složení: 

 

Ing. Josef Bělica, 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  

 

 

196/8ZM/2019 -  Schválení programu 8. zasedání ZMH, konaného dne 23.09.2019_____________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený program 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 23. září 2019 dle přílohy  

 

 

197/8ZM/2019 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 8. zasedání ZMH, konaného  

                            dne 23.09.2019________________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 23.09.2019  

 

pana Ing. Bohuslava MURASE (HpH) 

paní Bc. et Bc. Darju ŠKUTOVOU (SPD) 
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198/8ZM/2019 - Zpráva o ověření zápisu ze 7. zasedání ZMH, konaného dne 24.06.2019________  

        

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu ze 7. zasedání ZMH, konaného dne 24. června 2019 

 

 

199/8ZM/2019 - Kontrola plnění usnesení ZMH__________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:  

 

186/7ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova z výdajové 
části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ v roce 2019 sportovním a 
mimosportovním subjektům - 2. dotační kolo 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova   

 

v y p o u š t í 

 

ze sledování tato usnesení: 

 

134/6ZM/2019 Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury  

144/6ZM/2019 Řešení duplicitního vztahu vlastnictví k pozemkům  parc.č. 2604/5  
a parc.č. 2604/6, k.ú. Prostřední Suchá 

175/7ZM/2019 Prodej části pozemku parc.č. 1714/5, k.ú. Prostřední Suchá 

177/7ZM/2019 Darování movitých věcí Městské knihovně Havířov, Městskému 
kulturnímu středisku Havířov a Sociálním službám města Havířova 

179/7ZM/2019 Závěrečný účet města Havířova za rok 2018 a účetní závěrka města 
Havířova sestavená k 31.12.2018 

182/7ZM/2019 Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro 
Polskou školu Havířov na školní rok 2019/2020  
 

183/7ZM/2019 Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro ZŠ 
Kapitána Jasioka Havířov na školní rok 2019/2020  

184/7ZM/2019 Zajištění financování nákupu konvektomatu – ZŠ Mládežnická 
Havířov  

185/7ZM/2019 Změna smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  
ZŠ Žákovská Havířov 

187/7ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova z výdajové 
části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ v roce 2019 Nemocnici s 
poliklinikou Havířov 

194/7ZM/2019 Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030 
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200/8ZM/2019 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění  

                            veřejného pořádku ve městě Havířově I/2019______________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í   

 

informace o stavu čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob  

a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově za období leden - 

červenec 2019 dle důvodové zprávy 

 

s c h v a l u j e 

 

čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 

veřejného pořádku ve městě Havířově“  

1. zvýšením příspěvku na provoz  

    Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570  

    o částku 95 000,- Kč na výměnu dopravního řadiče, včetně montáže a SW  

    v rámci modernizace a obnovy stávajícího dětského dopravního hřiště na  

    odloučeném pracovišti MŠ Místní 3/355 Havířov-Město 

2. Městské policii Havířov 

    ve výši 25 000,- Kč na zakoupení 200 ks reflexních vestiček s potiskem na  

    preventivní projekty „Městská policie dětem“  

 

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání a zvýšení příspěvku na provoz  

výše uvedeným zařízením z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a 

majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav rozpočtu 

IV. na rok 2019 

 

 

201/8ZM/2019 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění  

                            veřejného pořádku ve městě Havířově II/2019_____________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 

veřejného pořádku ve městě Havířově“ v souladu s rozpočtem pro komisi BESIP 

zvýšením příspěvku na provoz: 

  

1. Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570  

    o částku 21 000 Kč na nákup koloběžek, stojanů a kompresoru na kola,  

    nájezdové plošiny a na spotřební materiál (drobná údržba dětského dopravního  

    hřiště),  

 

2. Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754  

    o částku 24 200 Kč na nákup jízdních kol, odrážedel a cyklistických přileb  

    pro dětské dopravní hřiště   
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3. Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754  

    o částku 1 600 Kč na nákup 4 ks cyklistických přileb   

 

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání a zvýšení příspěvku na provoz 

výše uvedeným zařízením z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a 

majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav rozpočtu 

IV. na rok 2019  

 

 
202/8ZM/2019 - Udělení souhlasu s nabytím majetku v souvislosti s přijetím dotace MV ČR____  

  

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. nabytí movitého majetku v souvislosti s pořízením termovize  

    v pořizovací hodnotě vyšší než 500 tis. Kč do majetku města 

    financovaného z programu č. 314 090 Podpora bezpečnosti v obcích  

    v souvislosti s migrací 

2. nabytí nemovitého majetku týkající se rozšíření veřejného osvětlení  

    financovaného z programu č. 314 090 Podpora bezpečnosti v obcích  

    v souvislosti s migrací 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru  

1. zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím návrhu úprav rozpočtu na  

    rok 2020 přijetí státní účelové dotace ve výši 1 650 000 Kč v rámci programu  

    Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací do příjmů města 

2. zvýšení výdajové části rozpočtu OJ 12 o částku 1 200 000 Kč na realizaci  

    projektu v rámci programu Podpora bezpečnosti v obcích souvislosti s migrací,  

    a to:  projektu „Havířov – Pořízení termovize pro MP Havířov“ 

3. zvýšení výdajové části rozpočtu OJ 8 o částku 450 000 Kč na realizaci projektu 

    „Havířov – Rozšíření veřejného osvětlení na ulici Nad Tratí, Havířov-Dolní  

    Suchá“ a to za předpokladu, že projekt bude výběrovou komisí Programu  

    doporučen a následně schválen odborem prevence kriminality MV ČR  

 

 
203/8ZM/2019 - Navýšení příspěvku na provoz pro rok 2019 – MŠ Horymírova Havířov_______ 

 

Zastupitelstvo města Havířova   

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost ředitelky Mateřské školy Havířov-Město Horymírova 7/1194,  

IČO: 61988634 o navýšení rozpočtu ve výši 83 000,00 Kč na náklady související 

s úpravou a zpětnou montáží skříní po rekonstrukci objektu MŠ, se kterými rozpočet 

projektu nepočítal dle přílohy č. 1 
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s c h v a l u j e 

  

navýšení příspěvku na provoz Mateřské škole Havířov-Město Horymírova 7/1194, 

IČO: 61988634 ve výši 83 000,00 Kč na náklady související s úpravou a zpětnou 

montáží skříní po rekonstrukci objektu, a to z výdajové části rozpočtu odboru 

školství a kultury (OJ 3) 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat: 

1. do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2019 snížení výdajové části rozpočtu  

    odboru školství a kultury (OJ 3) o částku 83 000,00 Kč 

2. do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2019 navýšení příspěvku na provoz  

    Mateřské škole Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634  

    ve výši 83 000,00 Kč  

 

 
204/8ZM/2019 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury___________  

  
Zastupitelstvo města Havířova   

 

s c h v a l u j e 

 

zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury na rok 2019,  

a to formou zvýšení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím takto:  

 

1. Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím  

    Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577 ve výši  

    320 000 Kč na dofinancování výjimky z počtu žáků   

2. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  

    okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 245 000 Kč na dofinancování výjimky  

    z počtu žáků 

3. Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková  

    organizace, IČO: 62331248 ve výši 8 000 Kč – Havířovská liga ZŠ – za  

    umístění (1. místo) 

4. Základní škole Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,  

    IČO: 48805513 ve výši 6 000 Kč – Havířovská liga ZŠ – za umístění (2. místo) 

5. Základní škole Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková  

    organizace, IČO: 70958149 ve výši 6 000 Kč – Havířovská liga ZŠ – za  

    umístění (2. místo) 

6. Základní škole Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČO: 62331230  

    ve výši 5 000 Kč – Havířovská liga ZŠ – za umístění (3. místo) 

7. Základní škole Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  

    IČO: 48805475 ve výši 3 000 Kč – Havířovská liga ZŠ – za umístění (4. místo) 

8. Základní škole Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okre Karviná,  

    IČO: 48805424 ve výši 2 000 Kč – Havířovská liga ZŠ – za umístění (5. místo) 
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u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2019 výše 

uvedené usnesení 

                         Z: vedoucí EO 

                         T: září 2019 

 

 

205/8ZM/2019 - Souhlas se změnou financování pořizovaného konvektomatu  

                            – ZŠ Mládežnická Havířov_____________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková 

organizace (IČO: 70958114) 

 

1. snížení schváleného příspěvku na provoz na rok 2019 o částku 22 000,00 Kč 

2. převod do fondu investic částku ve výši 22 000,00 Kč 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat snížení příspěvku na provoz o 22 000,00 Kč a 

navýšit investiční příspěvek na konvektomat o 22 000,00 Kč do návrhu úprav rozpočtu 

IV. na rok 2019 ZŠ Mládežnická Havířov 

 

Z: vedoucí EO 

T: září 2019 

 

  

206/8ZM/2019 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – umístění v seriálu soutěží  

                            Havířovské ligy středních škol__________________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu  

    města Havířova na rok 2019 ze sportovní oblasti na nákup sportovních pomůcek  

    dle umístění v seriálu soutěží „Havířovská liga středních škol“ ve školním roce  

    2018/2019 takto: 

 

                       14 000 Kč      Gymnázium, Havířov – Město, Komenského 2, příspěvková  

                                              organizace, IČO 62331558, a to 7 000 Kč za 1. místo dívek  

                                              a 7 000 Kč za 1. místo chlapců, 

 

                         5 000 Kč      Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark,  

                                              Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČO 68321261,  

                                              za 2. místo chlapců, 

 

       5 000 Kč      Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace,  
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                            IČO 62 33 15 82, za 2. místo dívek, 

       

       3 000 Kč     Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková   

                           organizace, IČO 62331566, za 3. místo chlapců, 

 

       3 000 Kč     Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková  

                           organizace, IČO 13644271, za 3. místo dívek, 

 

s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31. 12. 2019. 

 

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými  

    v bodě 1. tohoto usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města  

    Havířova dne 26.02. 2018 usn. č. 931/24ZM/2018. 

 

p o v ě ř i t  
 

vedoucího odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí 

dotace 

 

Z: vedoucí OŠK  

T: listopad 2019 

 

 

207/8ZM/2019 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova z výdajové části OJ 10  

                            „Ostatní dotace a dary“ v roce 2019 sportovním a mimosportovním subjektům_  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

informaci o změně názvu subjektu Andělé Stromu života pobočný spolek 

Moravskoslezský kraj, IČO 03632661 na nový název Andělé stromu života p.s., IČO 

03632661 

 

s c h v a l u j e  

 

1) poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města  

    Havířova v roce 2019 subjektům: 

    a) z mimosportovní sféry v celkové výši 20 000 Kč, dle přílohy č. 1, 2 

    b) ze sportovní sféry v celkové výši           327 200 Kč, dle přílohy č. 3 

 

2) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzoru schváleného  

    ZMH usn. č. 931/24ZM/2018 ze dne 14. 2. 2018 s fyzickými a právnickými  

    osobami  ve schválené výši dle bodu 1) tohoto usnesení 

 

p o v ě ř u j e   
 

1) vedoucího odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávních smluv o  

     poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí dotace do 400 000 Kč (včetně)  

     v jednotlivých případech, 
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2) náměstkyni pro školství a kulturu podpisem veřejnoprávních smluv o  

    poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000 Kč  

    v jednotlivých případech 

 

 

208/8ZM/2019 - Návrh na poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník  

                            Havířov, z.s., na spolufinancování projektu TJ – Havířov - Centrum   

                            reprezentace stolního tenisu II. etapa v roce 2019__________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

informaci o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov, z.s., IČO 18055991, na 

realizaci projektu „TJ - Havířov - Centrum reprezentace stolního tenisu II. etapa“  ve 

výši 30,00 mil. Kč, registrační list č. 133D531009107  

 

s c h v a l u j e 

 

poskytnutí investiční dotace z Fondu veřejně prospěšných aktivit výdajové části OJ 

10 - Ostatní dotace a dary rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2019 

Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov, z.s., IČO 18055991, ve výši 12,00 

mil. Kč na spolufinancování projektu „TJ - Havířov - Centrum reprezentace stolního 

tenisu II. etapa“  
 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí investiční dotace  

  

Z: vedoucí OŠK 

          T: 31. 10. 2019 

 

 

209/8ZM/2019 - Navýšení poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník  

                            Havířov, z.s., na spolufinancování projektu TJ – Havířov - Centrum  

                            reprezentace stolního tenisu II. etapa v roce 2020__________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

žádost o navýšení dotace Sportovního klubu stolního tenisu Baník Havířov,z.s., IČO 

18055991, na realizaci projektu „TJ - Havířov - Centrum reprezentace stolního tenisu 

II. etapa“  ve výši 8,00 mil. Kč v roce 2020 

 

s c h v a l u j e  

 

navýšení poskytnutí investiční dotace o 8,00 mil. Kč Sportovnímu klubu stolního 

tenisu Baník Havířov, z.s., IČO 18055991, na spolufinancování projektu „TJ - 

Havířov - Centrum reprezentace stolního tenisu II. etapa z rozpočtu města Havířova 
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na rok 2020 

 

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2020 poskytnutí 

investiční dotace ve výši 8,00 mil. Kč Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník 

Havířov, z.s., IČO 18055991 

 

Z: vedoucí EO  

                 vedoucí OŠK 

          T: 31. 10. 2019 

 

 

210/8ZM/2019 - Návrh úpravy Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního  

                            města Havířova_______________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l  u j e  

 

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova ve znění 

důvodové zprávy a upravené přílohy č. 2 tohoto materiálu, s účinností od 1. 10. 2019.  

 

u k l á  d á  

 

odboru školství a kultury informovat veřejnost o nových Zásadách pro poskytování 

dotací z rozpočtu statutárního města Havířova  

 

          Z: vedoucí OŠK 

          T: říjen 2019 

 

 

211/8ZM/2019 - Zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2019– MKS Havířov__________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985, Hlavní 

246/31a, Havířov-Město, zvýšení příspěvku na provoz v celkové výši 467 340,00 Kč 

včetně DPH z důvodu navýšení hodinových sazeb za požární a bezpečnostní služby 

dle důvodové zprávy 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz o 467 340,00 Kč do 

návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2019 výše uvedené příspěvkové organizaci 

 

Z: vedoucí ekonomického  

     odboru  
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212/8ZM/2019 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 606/4, k.ú.Bludovice 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr prodeje pozemku parc.č. 606/4,  zahrada o výměře 228 m2, k.ú. Bludovice, 

manželům Ing. Martinu Stančíkovi a Alici Stančíkové, ………………………… 

…………………., za účelem zahrady 

 

 

213/8ZM/2019 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1467/9, k.ú. Šumbark______________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr prodeje pozemku parc.č. 1467/9, zahrada  o výměře 31 m2, k.ú. Šumbark, paní 

Lence Pučové, ……………………………………………………, za účelem zahrady 

u rodinného domu 

 

 

214/8ZM/2019 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2093/33, k.ú. Bludovice________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

     

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2093/33, zahrada o výměře cca 470 m2, (výměra 

bude upřesněna na základě GP) katastr. území Bludovice paní Veronice Židelové, 

bytem ……………………………………………., panu Petru Staňovi, bytem 

…………………………………… a panu Zbyňku  Urbanczykovi, bytem 

………………………………, a to za účelem vybudování odstavné plochy pro 

automobily, udržování stávající zeleně a výsadby nové zeleně 

 

 

215/8ZM/2019 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 2159/1, 2159/2 a 2160, k.ú. Dolní Suchá_______ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

  

n e s c h v a l u j e  

 

      záměr prodeje pozemků parc.č. 2159/1, trvalý trávní porost o výměře 1417 m2, 

parc.č. 2159/2, ostatní plocha o výměře 1476 m2, parc.č. 2160, ostatní plocha  o  

výměře 148 m2,   k.ú. Dolní Suchá, pro  pana Lukáše  Drozda,  ……………….. 

……………………….,  za účelem využití travnatých ploch ke spásání domácími 

zvířaty, případně kosení na seno 
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216/8ZM/2019 - Záměr převodu pozemků, k.ú. Havířov-město Armádě spásy v ČR, z.s.________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

záměr   převodu  pozemku  parc.č.  650, zast. plocha, nádvoří  o výměře  555 m2 a části 

pozemku parc.č. 651 o výměře cca 10 m2, k.ú. Havířov-město, vlastníkovi stavby čp. 

807 postavené na pozemku parc.č. 650, k.ú. Havířov-město,  Armádě spásy v České 

republice, z.s., Petržílkova  2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha, IČO: 406 13 411 za 

účelem narovnání vlastnických  vztahů pod stávající stavbou  čp. 807 a její plánované 

rekonstrukce  

 

 

217/8ZM/2019 - Prodej částí pozemků  parc.č. 2826, parc.č. 2829/1 a  parc.č. 2837/3,  

                            k.ú. Havířov-město____________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

   

prodej částí pozemků parc.č. 2826, parc.č. 2829/1 a parc.č. 2837/3 odměřených 

geometrickým plánem č. zak. 2347-2/2019  a   nově  označených jako pozemek parc.č. 

2837/10 o výměře 202 m2,  kat. území Havířov-město vlastníkovi stavby – 

STARTKLUB Havířov, z.s., se sídlem 736 01 Havířov-Město, Garážnická 1508/1, 

IČO: 00533181 pod již postavenou budovou za tržní cenu ve výši 531,14 Kč/m2, tj. 

celkem  107.290,00 Kč + 2.520,00 Kč za zpracování znaleckého posudku + výše DPH 

platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy 

 

Z: vedoucí EO 

T: 30.11.2019 

 

 

218/8ZM/2019 - Prodej částí pozemků  parc.č. 2105/31 a  parc.č. 2105/42, k.ú. Šumbark 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

   

prodej částí pozemků parc.č. 2105/31 a  parc.č. 2105/42 , odměřených GP č. zak. 1940-

14/2019 a nově označených jako pozemek parc.č. 2105/798 o výměře 22 m2, kat.území 

Šumbark  společnosti ČSAD Havířov  a.s., se sídlem  Havířov-Podlesí, U Stadionu 

1654/8 IČO: 45192081  za  účelem  vybudování zdržovny  řidičů za tržní cenu ve výši 

330,00 Kč/m2, tj. celkem  7.260,00 Kč + 2.000,00 Kč za zpracování znaleckého 

posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 
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p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy 

 

Z: vedoucí EO 

T: 30.11.2019 

 

 

219/8ZM/2019 - Prodej pozemku parc.č. 2049/14, k.ú. Bludovice____________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodej pozemku parc.č. 2049/14, orná půda   o výměře 340 m2, k.ú. Bludovice, panu 

Ing. Petru Machejovi, ……………………, za účelem zahrady u rodinného domu, za 

cenu v místě a čase obvyklou ve výši 130.450,00 Kč (tj. cca 383,67 Kč/m2) + 2.000,00 

Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem ve výši 132.450,00 + výše DPH platné 

ke dni povinnosti přiznat daň, formou splátek splatných nejpozději do 31. 8. 2020 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy 

 

                                                                                                                Z: vedoucí EO                                                                                                                                         

                                                                                                                T: 30. 11. 2019                                                                                                         

 

 

220/8ZM/2019 - Prodej části pozemku parc.č. 578/1, k.ú. Bludovice_________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

prodej  části  pozemku  parc.č. 578/1, ost.plocha, odměřenou  GP č. zak.  

4499-46/2019 a nově označenou jako pozemek parc.č. 578/10  o výměře  42 m2, kat. 

území Bludovice manželům Pavlovi Pisklákovi a Martině Pisklákové, bytem 

………………………. za účelem zřízení odstavné plochy před domem čp. 992 za 

tržní cenu ve výši 540,00 Kč/m2, tj. celkem za  22.680,00 Kč  + 2.000,00 Kč za 

zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy 

 

Z: vedoucí EO 

T: 31.12.2019 
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221/8ZM/2019 - Řešení  duplicitního vztahu vlastnictví k pozemkům  vedeným  na  LV  č. 3138,  

                            k.ú. Bludovice________________________________________________________   

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření   dohody  o narovnání  vlastnictví  k pozemkům vedeným na LV č. 3138 pro 

katastrální území Bludovice formou  souhlasného  prohlášení   mezi   statutárním  

městem  Havířovem  a společností Svit a.s. Zlín, IČO: 00013552, a to  k pozemkům: 

parc.č. 464/36,  ost.plocha, ost. komunikace  o výměře 2.193 m2 

parc.č. 464/37,  ost.plocha, ost. komunikace  o výměře    201 m2 

parc.č. 464/49,  ost. plocha, zeleň………….  o výměře      39 m2 

parc.č. 464/50,  ost. plocha, ost. komunikace o výměře      27 m2 

parc.č. 464/51,  ost. plocha, zeleň …………. o výměře      54 m2 

parc.č. 464/52,  ost. plocha, ost. komunikace  o výměře    225 m2  

parc.č .464/53,  ost.plocha, zeleň ……………o výměře      51 m2 

parc.č. 464/196, ost.plocha, ost. komunikace  o výměře 1.408 m2 

parc.č. 464/197, ost. plocha, ost.komunikace  o výměře      56 m2 

parc.č. 464/198, ost.plocha, ost. komunikace  o výměře    282 m2 

parc.č. 464/199, ost.plocha, ost. komunikace  o výměře      14 m2 

parc.č. 464/200, ost. plocha, ost. komunikace o výměře      77 m2 

parc.č. 464/203, ost. plocha, ost. komunikace o výměře        4 m2 

parc.č. 464/206, ost. plocha, zeleň…………...o výměře    342 m2 

parc.č. 464/207, ost. plocha, zeleň…………...o výměře        3 m2 

parc.č. 464/208, ost. plocha, zeleň …………..o výměře    565 m2 

parc.č. 464/211, ost.plocha, ost. komunikace  o výměře      68 m2,  

o celkové výměře 5.609 m2 ve  prospěch  statutárního města Havířov,  v rámci dořešení 

duplicitního vztahu, za úplatu ve výši 50% tržní ceny, tj. 1.055.635,00 Kč  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody, uzavřené 

formou souhlasného prohlášení 

 

Z: vedoucí EO 

T: 30.11.2019 

 

 

222/8ZM/2019 - Nabídka pozemku parc.č. 1231/63, k.ú. Prostřední Suchá od spol.  

                            Asental Business, s.r.o._________________________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

  

odkoupení pozemku parc.č. 1231/63, ost. plocha, jiná plocha o výměře 414 m2, kat. 

území Prostřední Suchá za účelem scelení pozemků od vlastníka: společnosti Asental 

Business, s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČO: 

27769135, a to za smluvní cenu 100,00 Kč/m2, celkem za 41.400,00 Kč   
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p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy 

 

Z: vedoucí EO 

T: 30.11.2019 

 

 

223/8ZM/2019 - Bezúplatné nabytí pozemků v majetku ČR, do majetku města________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

bezúplatné nabytí pozemků v majetku České republiky, s nimiž přísluší hospodařit 

Úřadu pro zastupování  státu ve věcech majetkových, se  sídlem Rašínovo nábřeží 

390/42, 128 00 Praha, Nové Město, IČO 697 97 111, do majetku statutárního města 

Havířova, 

a) v k.ú. Šumbark pozemek parc. č. 692/5, ostatní plocha, jiná plocha o výměře  

    711 m2, zastavěný chodníkem s přilehlou ochrannou veřejnou zelení v majetku  

    města 

b) v k.ú. Bludovice pozemek parc. č. 2043/19 ostatní plocha, jiná plocha o výměře  

    3 m2 a pozemek parc. č. 2043/20 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m2, oba  

    zastavěné místní komunikací v majetku města 

     

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy   

 

                                                                                                                      Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                      T:  30. 6. 2020  

 

 

224/8ZM/2019 - Výkup pozemku  parc.č. 3878, k.ú. Havířov-město_________________________            

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

výkup pozemku  parc.č. 3878, ost.plocha o výměře 4 668 m2 , katastr. území Havířov-

město od  paní  Bc. Markéty Kijonkové,  bytem  ……………………………..za  

smluvní cenu ve výši 100.000,00 Kč, tj. cca 21,42 Kč/m2 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy 

 

Z: vedoucí EO 

T: 31.12.2019 
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225/8ZM/2019 - Výkup pozemků k.ú. Dolní Suchá a k.ú. Šumbark, v majetku  

                            Asental Land, s.r.o.____________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

výkup pozemků zastavěných komunikacemi v majetku města, či navazujících na 

majetek města, ve vlastnictví společnosti Asental Land, s.r.o., se sídlem Gregorova 

2582/3, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO: 277 69 143, v k.ú. Dolní Suchá:      

parc. č. 153/2, ostatní plocha, o výměře 282 m2, za 107,00 Kč/m2,  

tj. celkem 30.174,00 Kč   

parc. č. 2755/48 ostatní plocha, o výměře 71 m2, za  67,00 Kč/m2,  

tj. celkem 4.757,00 Kč 

parc. č. 2737/2 ostatní plocha, o výměře 2.049 m2, za 134,00 Kč/m2,  

tj. celkem 274.566,00 Kč        

parc. č. 1898/4 ostatní plocha, o výměře 587 m2, za 67,00 Kč/m2,  

tj. celkem 39.329,00 Kč    

v k.ú. Šumbark: 

parc. č. 2331 ostatní plocha, o výměře 474 m2, za 67,00 Kč/m2,  

tj. celkem 31.758,00 Kč 

parc. č. 1190/4 ostatní plocha, o  výměře 51 m2 za 50,00 Kč/m2,  

tj. celkem 2.550,00 Kč,  

přičemž dohodnutá kupní cena pozemků činí za celk. výměru 3.514 m2 celkem 

383.134,00 Kč + DPH a může být uhrazena ve dvou splátkách, se splatností 

nejpozději do 31. 3. 2020         

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy   

 

                                                                                                                      Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                      T: 30. 6. 2020  

 

 

226/8ZM/2019 - Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím_________________  
 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

a) pozemek parc.  č. 2207, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha – ostatní  

    komunikace o výměře 2.619 m2 v účetní ceně 1.475.600,00 Kč, se kterým    

    hospodaří příspěvková organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení  

    Havířov, 736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, IČO: 00306754, byl  

    rozdělen na pozemek parc. č. 2207/1, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha –  

    ostatní komunikace o výměře 2.556 m2 v účetní ceně 1.439.541,05 Kč a na  

    pozemek parc. č. 2207/2, k. ú. Havířov-město, zastavěná plocha a nádvoří o  

    výměře 64 m2 v účetní ceně 36.058,95 Kč, jehož součástí je nově evidovaná  

    budova bez čísla evidenčního – garáž v účetní ceně 320.000,00 Kč 
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b) pozemek parc. č. 1159, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha – zeleň o výměře  

    24.966 m2 v účetní ceně 39.237,00 Kč, který je v majetku statutárního města  

    Havířova, byl rozdělen na pozemek parc. č. 1159/1, k. ú. Havířov-město, ostatní  

    plocha – zeleň o výměře 24.429 m2 v účetní ceně 38.393,05 Kč a pozemek  

    parc. č. 1159/2, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha – ostatní komunikace o  

    výměře 537 m2 v účetní ceně 843,95 Kč, jehož součástí je nově evidovaná  

    stavba parkoviště v účetní ceně 257.460,00 Kč 

 

s c h v a l u j e 

 

1. vynětí majetku z hospodaření příspěvkových organizací dle § 27 odst. 2 písm. e)  

    zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění  

    pozdějších předpisů, a to: 

 

    a) pozemku parc.  č. 2207, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha – ostatní  

        komunikace o výměře 2.619 m2 v účetní ceně 1.475.600,00 Kč, z hospodaření  

        příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  

        736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, IČO: 00306754 

 

    b) části pozemku parc. č. 2105/705, k. ú. Šumbark, ostatní plocha - ostatní  

        komunikace, o výměře 178 m2 v účetní ceně 916,70 Kč, z hospodaření  

        příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497  

        okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958131 

 

2. předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím dle § 27 odst. 2  

    písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,     

    ve znění pozdějších předpisů, a to:  

 

    a) pozemku parc. č. 2207/1, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha – ostatní  

        komunikace o výměře 2.556 m2 v účetní ceně 1.439.541,05 Kč, pozemku  

        parc. č. 2207/2, k. ú. Havířov-město, zastavěná plocha a nádvoří o výměře  

        64 m2 v účetní ceně 36.058,95 Kč a budovy bez čísla evidenčního – jiné  

        stavby, stojící na pozemku parc. č. 2207/2, k. ú. Havířov-město, v účetní ceně  

        320.000,00 Kč příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních  

        zařízení Havířov, 736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, IČO: 00306754 

 

     b) pozemku parc. č. 1159/2, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha – ostatní    

         komunikace o výměře 537 m2 v účetní ceně 843,95 Kč a stavby parkoviště  

         umístěné na pozemku parc. č. 1159/2, k. ú. Havířov-město, v účetní ceně  

         257.460,00 Kč příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov,  

         Hlavní třída 246/31a, 736 01 Havířov-Město, IČO: 00317985 
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u k l á d á   

 

odboru právních služeb vyhotovit dodatky zřizovacích listin příspěvkových 

organizací: Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 736 01 Havířov-

Podlesí, Těšínská 1296/2a, IČO: 00306754, Základní škola Havířov-Šumbark 

Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958131 a Městské 

kulturní středisko Havířov, Hlavní třída 246/31a, 736 01 Havířov-Město, IČO: 

00317985 v souladu s tímto usnesením 
 

Z: vedoucí OPS 
          T: 31. 10. 2019 
 

 
227/8ZM/2019 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím________________________  
 

Zastupitelstvo města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
darování movitých věcí, a to: 

 
1. osobního automobilu Škoda Fabia Classic modrá metalíza, inv. číslo  
    600002260030 v účetní ceně 326.900,00 Kč, včetně autorádia, inv. číslo  
    600002803086 v účetní ceně 5.968,00 Kč, osobního automobilu Škoda Fabia  
    šedá metalíza, inv. číslo 000000001214 v účetní ceně 248.000,00 Kč, včetně  
    autorádia Kenwood, inv. číslo 000000013249 v účetní ceně 6.579,00 Kč, a  
    centrálního zamykání, inv. číslo 000000013250 v účetní ceně 4.649,00 Kč,  
    příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12,  
    736 01  Havířov-Podlesí, IČO: 60337583 

 

2. majetku pořízeného jako náhrada za nefunkční majetek pořízený z dotačních   

    prostředků v rámci investiční akce č. 1031 – Kino Centrum Havířov dle  

    dotačních podmínek – 5 ks PC Elektra 3455, inv. čísla 000000077191 –  

    000000077195 v účetní ceně 8.951,58 Kč/1 ks, LED monitor NEC 50“, inv.  

    číslo 000000077196 v účetní ceně 19.505,20 Kč, židle plastová sklopná, inv.  

    číslo 000000077075 v účetní ceně 2.699,00 Kč, příspěvkové organizaci Městské  

    kulturní středisko Havířov, 736 01  Havířov-Město, Hlavní třída 246/31a,  

    IČO: 00317985  

 

3. majetku pořízeného v rámci investiční akce č. 18037 - Domov seniorů Havířov,  

    středisko Luna - EPS a CCTV dle přílohy č. 1 v celkové účetní ceně  

    927.040,29 Kč příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, příspěvková  

    organizace, 736 01  Havířov-Město, Jaroslava Seiferta 1530/14, IČO: 75139243 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem darovacích smluv 

 

          Z: vedoucí EO 

          T: 31.10.2019 

 

 

 



 
Usnesení z 8. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 23.09.2019 

23 

228/8ZM/2019 - Plnění rozpočtu města  Havířova a  hospodářské činnosti, rozvahové účty  

                            města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za  

                            období leden – červen 2019_____________________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové účty města a 

hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období leden – červen 

2019, dle důvodové zprávy a příloh 

 

 

229/8ZM/2019 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2019 – rozpočtová opatření č. 70. – 116.______  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

  

rozpočtové opatření č. 70, 71, 72, 73 a 116., dle důvodové zprávy a příloh 

 

s c h v a l u j e 

 

a) rozpočtová opatření č. 74. – 115., dle důvodové zprávy a příloh 

b) na základě rozpočtových opatření č. 70. – 116. tyto nové závazné ukazatele  

    rozpočtu města Havířova na rok 2019: 

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 329 189,83 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 139 656,92 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 49 845,28 tis. Kč 

 tř. 3 - kapitálové příjmy 3 857,89 tis. Kč 

 tř. 4 - přijaté transfery 1 135 829,74 tis. Kč 

    

II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 525 649,03 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 091 633,46 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 885,50 tis. Kč 

 odbor školství a kultury 17 562,57 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 484 610,72 tis. Kč 

 odbor organizační 276 038,50 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 8 767,96 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 325 325,68 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 96 438,10 tis. Kč 

 ekonomický odbor 861 651,04 tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 20 353,39 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 434 015,57 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 2 050,20 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 73,00 tis. Kč 

 MŠ ČSA 846,90 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 1 149,60 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 1 206,30 tis. Kč 



 
Usnesení z 8. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 23.09.2019 

24 

 MŠ Lípová 1 527,50 tis. Kč 

 MŠ Mládí 1 164,00 tis. Kč 

 MŠ Moravská 2 029,20 tis. Kč 

 MŠ Okružní 907,10 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 2 772,10 tis. Kč 

 MŠ Přímá 1 053,00 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 1 174,80 tis. Kč 

 z toho: investiční příspěvek 100,00 tis. Kč 

 MŠ Radniční 1 958,30 tis. Kč 

 MŠ Sukova 974,50 tis. Kč 

 z toho: investiční příspěvek 65,00 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 753,90 tis. Kč 

 MŠ U Jeslí 859,70 tis. Kč 

 MŠ „U kamarádů“ 1 076,00 tis. Kč 

 z toho: investiční příspěvek 75,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 1 062,30 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 742,30 tis. Kč 

 ZŠ 1. Máje 6 119,34 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 4 707,92 tis. Kč 

 

z toho: vázané finanční 

prostředky  300,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 545,37 tis. Kč 

 z toho: investiční příspěvek 35,00 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 3 566,24 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 4 837,48 tis. Kč 

 z toho: investiční příspěvek 160,00 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 3 619,59 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 6 826,21 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 3 905,85 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 3 915,40 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 5 609,67 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická 6 451,29 tis. Kč 

 z toho: investiční příspěvek 478,00  tis. Kč 

 ZŠ Moravská 10 044,18 tis. Kč 

 z toho: investiční příspěvek 750,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 10 654,07 tis. Kč 

 z toho: investiční příspěvek 350,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 2 230,62 tis. Kč 

 ZŠ Školní 3 190,83 tis. Kč 

 z toho: investiční příspěvek 60,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 1 365,94 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 6 292,45 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného 

času Havířov 3 500,60 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 60 695,00 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 23 619,00 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko 

Havířov 44 617,50 tis. Kč 



 
Usnesení z 8. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 23.09.2019 

25 

 

SANTÉ - centrum 

ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov 

22 829,00 tis. Kč 

 

Sociální služby města 

Havířova 61 596,52 tis. Kč 

 z toho: investiční příspěvek 2 460,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a 

rekreačních zařízení Havířov 48 448,80 tis. Kč 

 z toho: investiční příspěvek 7 480,00 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 58 519,00 tis. Kč 

    

III. Financování celkem +196 459,20 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené 

prostředky 0,00 tis. Kč 

 splátky jistin úvěrů -105 000,00 tis. Kč 

 

změna stavu na bankovních 

účtech +301 459,20 tis. Kč 

 

 

230/8ZM/2019 - „Úvěr ve výši  200 mil. Kč“ – schválení uzavření smlouvy____________________ 

 
Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření smlouvy o úvěru ve výši 200 mil. Kč se společností Komerční banka, a.s., se 

sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054, ve znění přílohy č. 1  

 

p o v ě ř u j e 

 

Ing. Ondřeje Baránka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, podpisem 

smlouvy o úvěru ve výši 200 mil. Kč se společností Komerční banka, a.s., se sídlem 

Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054, ve znění přílohy  

č. 1  

 

u k l á d á 

 

zajistit uzavření smlouvy o úvěru.     

 

Z: vedoucí EO 

T: do 31.10.2019 
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231/8ZM/2019 - Vítězné návrhy Participativního rozpočtu města Havířova pro rok 2019_______ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 
 

přehled vítězných návrhů Participativního rozpočtu města Havířova pro rok 2019 

k realizaci  

 

 

232/8ZM/2019 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací  

                            z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů__________________________________ 

  

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací 

z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 02.09.2019 dle příloh 

 

 

233/8ZM/2019 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 11/2018 z Národního  

                            programu Životní prostředí____________________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložení žádosti o poskytnutí podpory v rámci Výzvy č. 11/2018 z Národního 

programu Životní prostředí, dle důvodové zprávy 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem žádosti o poskytnutí 

podpory a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 

 

u k l á d á 
 

zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu se závaznými dokumenty 

Národního programu Životní prostředí a výzvou pro podávání žádostí 

 

Z: vedoucí KP 

          T: 30.09.2019 
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234/8ZM/2019 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci č. 355/OSRM/2017 ze dne 12.07.2017  

                            a Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov při  

                            realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“____ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové  

    dotace v Moravskoslezském kraji“ č. 355/OSRM/2017 ze dne 12.07.2017,  

    realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č.  

    CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s Moravskoslezským krajem, se sídlem  

    28. října 117, 702 18 Ostrava,  IČO 70890692 o prodloužení termínu pro  

    spolufinancování výměny kotlů statutárním městem Havířovem i na rok 2020 

 

2. poskytnutí dotace ve výši 67.500,00 Kč z rozpočtu statutárního města Havířova  

    Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,   

    IČO 70890692, na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace     

    v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, dle přílohy č. 1 

 

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

    na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“,  

    realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č.  

    CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s Moravskoslezským krajem, se sídlem  

    28. října 117, 702 18 Ostrava,  IČO 70890692 v rozsahu dle bodu 2. tohoto  

    usnesení                           

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora města Havířova  podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci  

č. 355/OSRM/2017 a Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 

Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 

– 2. výzva“ 

 

          Z: vedoucí KP  

T: 31.10.2019    

 

 

235/8ZM/2019 - Program na poskytování návratných finančních výpomocí – I._______________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

informaci, že k 30.08.2019 nebyla žádost města o podporu v rámci Výzvy č. 1/2019 

programu Státního fondu životního prostředí akceptována 

 

s c h v a l u j e 

 

vyhlášení Programu na poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů - I. 

(dále jen „Program I“) fyzickým osobám, které vlastní nemovitost na území města 



 
Usnesení z 8. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 23.09.2019 

28 

Havířova a jsou uvedeni v Seznamu, který tvoří přílohu žádosti města podporu v rámci 

Výzvy č. 1/2019 podanou SFŽP včetně 20% rezervy za těchto podmínek: 

- splnění zákonných podmínek pro poskytnutí návratné finanční výpomoci, 

- návratná finanční výpomoc bude poskytnuta žadatelům, se kterými byla uzavřena  

  Smlouva o poskytnutí dotace v rámci projektu „Kotlíkové dotace    

  v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, 

- návratná finanční výpomoc musí být účelově vázána výhradně na zajištění  

  výměny nevyhovujícího kotle za nový podporovaný zdroj, 

- splácení bude zahájeno do 10 pracovních dnů od připsání dotace poskytnuté  

  v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“  

  formou první zvýšené splátky (ve výši poskytnuté dotace), 

- ve lhůtě do 30 dnů od doložení finančního vypořádání splatí celou nevyužitou  

  část poskytnuté návratné finanční výpomoci, 

- návratná finanční výpomoc je bezúročná po celou dobu splácení dle sjednaného  

  splátkového kalendáře, 

- návratnou finanční výpomoc lze ze strany fyzické osoby kdykoliv a bez sankce  

  splatit, 

- měsíční splátka s výjimkou první zvýšené splátky činí 2000 Kč, 

- výměna kotle musí být realizována do 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o  

   poskytnutí návratné finanční výpomoci a ve stejné lhůtě musí žadatel doložit  

   finanční vypořádání, 

- výměna kotle musí být provedena nejpozději do 31.12.2019, 

- úplná žádost musí být podána do 20.11.2019  

- maximální doba splácení návratné finanční výpomoci je 10 let   

        

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat finanční prostředky ve výši 2,0 mil. Kč na 

poskytování návratných finančních výpomocí do návrhu úprav rozpočtu na rok 2019 

a navýšit tím výdajovou část rozpočtu ekonomického odboru (OJ 13) 

 

          Z: vedoucí EO 

          T: 10/2019 

 

r u š í  

 

v usnesení číslo 171/7ZM/2019 v části schvaluje bod 3. 

 

 

236/8ZM/2019 - Schválení strategického dokumentu „Plán rozvoje sportu města Havířova  

                            v letech 2018-2025“____________________________________________________  
 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

strategický dokument Plán rozvoje sportu města Havířova v letech 2018-2025  

dle přílohy č. 1 
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237/8ZM/2019 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – rok 2019________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

poskytnutí věcných darů z fondu primátora města: 

 

- Dětskému centru Čtyřlístek, Havířov - Prostřední Suchá, Hornická 8,  

  IČ: 68177992, v  hodnotě do 25 tis. Kč; 

- Dětskému domovu a Školní jídelně, Havířov - Podlesí, Čelakovského 1,  

  příspěvková organizace, IČ: 48004774, v hodnotě do 25 tis. Kč;  

- SANTÉ – Centru ambulantních a pobytových sociálních služeb,  

  Havířov – Podlesí, Tajovského 1, IČ: 00847470, v hodnotě do 35 tis. Kč; 

- Armádě spásy v ČR, z.s., pracovišti Dům pro matky s dětmi Havířov,  

  Dvořákova 21/235, Havířov - Město, IČ: 40613411, v hodnotě do 35 tis. Kč; 

- Mateřské škole PARAPLÍČKO Havířov, příspěvková organizace,  

  Mozartova 1092/2, Havířov - Město,  IČ: 60337389, v hodnotě do 20 tis. Kč. 

- Domovu pro osoby se zdravotním postižením Benjamín, příspěvková organizace,  

  středisko Havířov, Moskevská 1588/7a, Havířov - Město, IČ: 00847461 

  v hodnotě do 10 tis. Kč 

 

u k l á d á 

 

informovat výše uvedené právní subjekty a zabezpečit realizaci. 

                                        

                                                                                                           Z: vedoucí odboru KP 

                                                                                                           T: 30. 11. 2019 

                                

 

238/8ZM/2019 - Rozšíření realizace investičních akcí odboru komunálních služeb (OJ 8)  

                            v roce 2019___________________________________________________________  
 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

rozšíření realizace investičních akcí odboru komunálních služeb (OJ 8) na rok 2019 o 

investiční akci: 

„Chodník mezi hroby na hřbitově v Havířově - Šumbarku“ (č. stavby 10025) v 

předpokládaném finančním objemu 160 tis. Kč 

 

 

239/8ZM/2019 - Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z majetku města 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení dlouhodobého hmotného investičního majetku města a jeho následné 

vynětí z evidence ve správě ORJ 08, v souladu se Zásadami hospodaření 

s majetkem města: 
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1. inv. č. 000000021959, kombinované hřiště č. 1 (pod LUKEI), rok pořízení  

    2011, pořizovací cena 515 444,11 Kč vč. DPH 

2. inv. č. 000000021960, kombinované hřiště č. 2 (u altánku Na Nábřeží), rok  

    pořízení 2011, pořizovací cena 641 712,43 Kč vč. DPH 

3. inv. č. 000000021961, kombinované hřiště č. 3 (pod ul. ČSA), rok pořízení  

    2011, pořizovací cena 618 275,82 Kč vč. DPH 

4. inv. č. 000000007773, hřiště dětské – Vrak Bounty – soubor dětských atrakcí –  

    mezi soudem a KDLJ, Havířov-Podlesí, rok pořízení 2006, pořizovací cena  

    748 026,60 Kč vč. DPH 

5. inv. č. 000000005827, kašna a pískoviště v centrálním parku, rok pořízení 1993, 

    pořizovací cena 781 860,00 Kč vč. DPH 

 

 

240/8ZM/2019 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Závěrečný účet za rok 2018  

                            a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření____________________________  
 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

1. Závěrečný účet Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady, dobrovolný  

    svazek obcí,  IČO 70305374 (dále jen „DSO Mikroregion“) za rok 2018, který  

    byl schválen na valné hromadě starostů dne 27.6.2019 bez výhrad  

    dle Přílohy č. 1  

2. Zprávu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o výsledku přezkoumání  

    hospodaření DSO Mikroregion za rok 2018 dle Přílohy č. 2  

 

 

241/8ZM/2019 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – přechod akcií  

                            na hlavního akcionáře_________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

- nucený přechod 9 ks kmenových akcií na jméno po 375,00 Kč společnosti  

  Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665 (dále jen  

  „společnost“) ve vlastnictví statutárního města Havířov  na hlavního akcionáře  

  AQUALIA CZECH S.L., se sídlem Avenida del Camino de Santiago 40, Madrid,  

  Španělské království, španělské daňové identifikační číslo B-85794931, zapsané  

  v obchodním rejstříku v Madridu ve svazku 27133, na straně 80, listu M-488820  

  (dále jen „hlavní akcionář“) dle rozhodnutí valné hromady společnosti konané  

  dne 23.7.2019 dle Přílohy č. 1 

- výši protiplnění poskytnutého hlavním akcionářem za odkup akcií ve výši  

  1 260 Kč za jednu akcii společnosti dle rozhodnutí valné hromady společnosti  

  konané dne 23.7.2019  dle Přílohy č. 1 
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242/8ZM/2019 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. - zpráva o průběhu řádné  

                            valné hromady konané dne 21.5.2019_____________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  
 

zprávu o průběhu řádné valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a 

kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, 

IČO  45193665 (dále jen „společnost“), konané dne 21. května 2019 v sídle společnosti 

na adrese 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, dle Přílohy  

 

 

243/8ZM/2019 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. - zpráva o průběhu  

                            řádné valné hromady konané dne 23.7.2019_______________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  
 

zprávu o průběhu řádné valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a 

kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, 

IČO  45193665 (dále jen „společnost“), konané dne 23. července 2019 v sídle 

společnosti na adrese 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, dle Přílohy  

 

 

244/8ZM/2019 - ČSAD Havířov a.s. – zpráva o průběhu řádné valné hromady konané  

                            dne 28.6.2019_________________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  
 

zprávu o průběhu řádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov a.s., se sídlem U 

Stadionu 1654/8, Havířov-Podlesí,  IČO  45192081 (dále jen „společnost“), konané 

dne 28. června 2019 v provozovně společnosti  na adrese ul. Těšínská 911, 739 64 

Šenov, v kanceláři předsedy představenstva v 1. podlaží, místnost č. 20, dle Přílohy 

 

 

245/8ZM/2019 - ČSAD Havířov a.s. – zpráva o průběhu valné hromady konané dne 15.8.2019___ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  
 

zprávu o průběhu valné hromady společnosti ČSAD Havířov a.s., se sídlem U 

Stadionu 1654/8, Havířov-Podlesí,  IČO  45192081 (dále jen „společnost“), konané 

dne 15. srpna 2019 v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., na adrese 

Želetavská 1525, 140 00 Praha 4, dle Přílohy 

 

 

 



 
Usnesení z 8. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 23.09.2019 

32 

246/8ZM/2019 - Depos Horní Suchá, a.s. – zpráva o průběhu valné hromady konané  

                            dne 7.6.2019__________________________________________________________  
 

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 

Solecká 1321/1, 735 35 Horní Suchá, IČO  47677287 (dále jen „společnost“), konané 

dne 7. 6. 2019 v zasedací síni společnosti, dle Přílohy 

 

 

247/8ZM/2019 - Žádost o povolení stavebních úprav v obecním bytě________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

postup společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. ve věci nepovolení úprav bytu č. 

4 v domě na adrese ……………………………………………………., nájemci p. 

Josefu Stangelovi 

 

n e s c h v a l u j e 

 

provedení úpravy bytu č. 4 v domě na adrese …………………………………….., 

nájemcem p. Josefem Stangelem, jak je úprava specifikována v přípisech nájemce 

dle přílohy č. 1 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

   

přípis advokátky JUDr. Marcely Neuwirthové ze dne 9. 8. 2019 – „Výzva k jednání“ 

 

u k l á d á 

 

společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. zaslat odpověď advokátce JUDr. Marcele 

Neuwirthové k přípisu ze dne 9. 8. 2019 – „Výzva k jednání“, s tím, že statutární 

město Havířov jakožto pronajímatel bytu č. 4 v domě na adrese 

…………………………………….., jehož nájemcem je p. Josef Stangel, s konečnou 

platností nesouhlasí s provedením nájemcem požadované úpravy předmětného bytu  
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248/8ZM/2019 - Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z majetku města_______________ 
 

Zastupitelstvo města Havířova 
 

s c h v a l u j e   

 

vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku v hodnotě nad 500 tis. Kč z majetku 

města Havířova:  

 

Invent. číslo Název Pořizovací  

cena 

Datum  

pořízení 

000000010658 Groupware (Skupinová řešení) 781 723,00 12/2007 

000000013497 Systém zálohování pracovních stanic 594 405,00 12/2008 

CELKEM 1 376 128,00  

                                 

 

249/8ZM/2019 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2019___________________________  
 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pořízení projektových dokumentací z rozpočtu města na rok 2019: 

a) stavba č. 19035 Parkoviště na ul. Majakovského v Havířově včetně  

    rekonstrukce souvisejících ploch, předpokládaná cena 786.500 Kč včetně DPH 

b) stavba č. 19037 Odkanalizování části města Havířova- lokalita Zákostelí,  

    předpokládaná cena 1.815.000 Kč včetně DPH 

c) stavba č. 19045 Beach volejbal v Havířově, předpokládaná cena 1 815.000 Kč  

    včetně DPH 

d) stavba č 19050 Přechod pro chodce u autobusové zastávky Životice, Památník,  

    předpokládaná cena 302.500 Kč včetně DPH 

e) stavba č. 19051 Demolice objektů bývalé ZŠ na ul. Mánesova, předpokládaná  

    cena 605.000 Kč včetně DPH 

 

 

250/8ZM/2019 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

  

r o z h o d l o   

 

nepořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), § 46 

odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v lokalitě – na části pozemku parc.č. 

81/1 v k.ú. Dolní Datyně v rozsahu přílohy  
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251/8ZM/2019 - Opatření obecné povahy – změna č. 4 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. 4 

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

1, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje ve znění aktualizace č. 1, 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 veřejných projednáních návrhu 

změny č. 4 Územního plánu Havířov v rozsahu přílohy č. 1 - 3 – Opatření obecné 

povahy - změna č. 4 Územního plánu Havířov, B.   Textová část - Odůvodnění 

změny č. 4 Územního plánu Havířov, obsah kapitoly O)   

 

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. 4 Územního plánu Havířov formou opatření obecné povahy v rozsahu 

přílohy č. 1- 3  

 

 

252/8ZM/2019 - Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky______________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

uzavření smlouvy o poskytnutí peněžité bezúročné zápůjčky na výstavbu soukromé 

části kanalizační přípojky k nemovitosti s vlastníky nemovitosti: 

Martin a Lucie Matuškovi, …………………………………………………………. 

Výše zápůjčky         90.000  Kč 

Splatnost zápůjčky  60 měsíců 
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p o v ě ř u j e 

   

Ing. Ondřeje Baránka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, 

podpisem smlouvy o zápůjčce 

 

          Z: vedoucí EO  

T: 10/2019    

 

 

253/8ZM/2019 - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov   

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření „Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního 

města Havířov“ mezi Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 

Ostrava, IČ: 70890692 a statutárním městem Havířov se sídlem Svornosti 86/2, 736 

01 Havířov-Město, IČ: 00297488 dle přílohy č. 2  

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora města Ing. Josefa Bělicu podpisem „Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 

dotace z rozpočtu statutárního města Havířov“  

 

Z: vedoucí OSV 

T: říjen 2019 

 

 

254/8ZM/2019 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2019_______ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení výtěžku tomboly z Reprezentačního plesu města Havířova 2019: 

1. ve výši 5 900 Kč paní Boženě Bangové, nar. ………………., trvale bytem  

    ………………………………………, t.č. bytem ………………………,  

    …………………………, kdy část výtěžku plesu bude použita na zakoupení  

    automatické pračky, 

2. ve výši 1 199 Kč panu Pavlovi Kucharovicovi, nar. ……………, trvale bytem  

    …………………………………., t.č. ……………………………………, kdy  

    část výtěžku plesu bude použita na zakoupení mikrovlné trouby,  

3. ve výši 6 194 Kč paní Haně Vroblové, nar. ……………………., trvale bytem  

    …………………………………………………, kdy část výtěžku plesu bude  

    použita na zakoupení lednice, 

4. ve výši 21 067 Kč paní Renátě Makové, nar. ……………………, trvale bytem  

    ……………………………………….., kdy část výtěžku plesu bude použita na  

    zakoupení televizoru, zařízení obývacího pokoje a bytového textilu.  
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255/8ZM/2019 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o zřízení nové sociální služby  

                            – odlehčovací služby___________________________________________________   

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních 

služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, podání 

žádosti o zřízení nové sociální služby – odlehčovací služby prostřednictvím 

Krajského úřadu pro Moravskoslezský kraj, odboru sociálních věcí, se sídlem  

28. října 117, 702 18 Ostrava. 

 

 

256/8ZM/2019 - 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 dle Příloh č. 2.1 – 2.4 

3. zápisy z provedených kontrol KPU dle Příloh č. 3.1, 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef BĚLICA      Ing. Ondřej BARÁNEK   

primátor města, v.r.      náměstek primátora   

                                                                                               pro ekonomiku a správu majetku, v.r. 

     

 

 































































































































 

 
   

 

 

 

 

                                                                                                          

  
                                                                                                       

  

 

 

  

  

 
  

8. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova 
 

 

které se koná 

v pondělí 23. září 2019 od 15:00 hod. 
v Kulturním domě RADOST v Havířově 
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PP  RR  OO  GG  RR  AA  MM  
8. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.09.2019  

 

01. Schválení předsednictva 8. zasedání ZMH, konaného dne 23.09.2019 

 

Předkládá:  Ing. Josef BĚLICA, primátor města Havířova  

      Zpracoval:  Bc. Lenka Frídlová, vedoucí odboru kancelář primátora  

                     Veronika Richterová, DiS., referent odboru kancelář primátora 

 

 

02. Schválení programu 8. zasedání ZMH, konaného dne 23.09.2019 

 

Předkládá:  Ing. Josef BĚLICA, primátor města Havířova  

      Zpracoval:  Bc. Lenka Frídlová,vedoucí odboru kancelář primátora  

                     Veronika Richterová, DiS., referent odboru kancelář primátora 

 

 

03. Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 8. zasedání ZMH, konaného dne 23.09.2019 

 

      Předkládá:  Ing. Josef BĚLICA, primátor města Havířova  

      Zpracoval:  Bc. Lenka Frídlová, vedoucí odboru kancelář primátora  

                     Veronika Richterová, DiS., referent odboru kancelář primátora 

 

 

04. Zpráva o ověření zápisu ze 7. zasedání ZMH, konaného dne 24.06.2019 

        

      Předkládá:  Ing. Josef BĚLICA, primátor města Havířova 

      Zpracoval:  Bc. Lenka Frídlová, vedoucí odboru kancelář primátora  

                     Veronika Richterová, DiS., referent odboru kancelář primátora 

 

 

05. Kontrola plnění usnesení ZMH 

 

Předkládá:  Ing. Josef BĚLICA, primátor města Havířova  

      Zpracoval:  Bc. Lenka Frídlová, vedoucí odboru kancelář primátora  

                     Veronika Richterová, DiS., referent odboru kancelář primátora 
 

 

06. Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného 

      pořádku ve městě Havířově I/2019  

 

      Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, primátor statutárního města Havířova 

      Zpracoval: Ing. Bohuslav Muras, ředitel MP Havířov 
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07. Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného 

      pořádku ve městě Havířově II/2019  

 

      Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, primátor statutárního města Havířova 

      Zpracoval: Ing. Bohuslav Muras, ředitel MP Havířov 

 

 

08. Udělení souhlasu s nabytím majetku v souvislosti s přijetím dotace MV ČR  
 

      Předkládá:  Ing. Josef BĚLICA, primátor města 

      Zpracoval:  Ing. Bohuslav Muras, ředitel Městské policie Havířov 

                           Bc. Monika Krpelíková, projektová manažerka MP Havířov 

 

 

09. Navýšení příspěvku na provoz pro rok 2019 – MŠ Horymírova Havířov 

 

     Předkládá: Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu  

     Zpracoval: PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství a kultury 

  Ing. Jana Pilariková, vedoucí oddělení školství  

 

 

10. Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury  

 

     Předkládá: Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu  

     Zpracoval: PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství a kultury  

  Ing. Jana Pilariková, vedoucí oddělení školství  

  Alena Poláčková, referent oddělení školství  

 

 

11. Souhlas se změnou financování pořizovaného konvektomatu  – ZŠ Mládežnická   

      Havířov 

 

     Předkládá: Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně pro školství a kulturu 

     Zpracoval: Mgr. Iva Badurová, ředitelka ZŠ Mládežnická Havířov 

 

 

12. Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – umístění v seriálu soutěží   

      Havířovské ligy středních škol  
 

      Předkládá: Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu 

   Mgr. Daniel VACHTARČÍK, člen Rady města Havířova pro sport 

      Zpracoval: PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství a kultury  

  Lucie Gorecká, DiS., referent oddělení dotací a volnočasových aktivit 
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13. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova z výdajové části OJ 10  

     „Ostatní dotace a dary“ v roce 2019 sportovním a mimosportovním subjektům  

 

     Předkládá: Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu  

  Mgr. Daniel VACHTARČÍK, člen Rady města Havířova pro sport  

     Zpracoval: PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství a kultury   

 Bc. Blanka Mandáková, referent oddělení dotací a volnočasových aktivit   

 

 

14. Návrh na poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník  

      Havířov, z. s.,  na spolufinancování projektu TJ - Havířov - Centrum reprezentace   

      stolního tenisu II. etapa v roce 2019 

 

     Předkládá: Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu  

 Mgr. Daniel VACHTARČÍK, člen Rady města Havířova pro sport  

     Zpracoval: PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství a kultury   

 Bc. Blanka Mandáková, referent oddělení dotací a volnočasových aktivit   

 

 

15. Navýšení poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník  

      Havířov, z.s., na spolufinancování projektu TJ – Havířov - Centrum reprezentace  

      stolního tenisu II. etapa v roce 2020 
 

      Předkládá: Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu 

   Mgr. Daniel VACHTARČÍK, člen Rady města Havířova pro sport  

      Zpracoval: PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství a kultury   

  Bc. Blanka Mandáková, referent oddělení dotací a volnočasových aktivit   

 

 

16. Návrh úpravy Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova  

 

      Předkládá: Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu  

  Mgr. Daniel VACHTARČÍK, člen Rady města Havířova pro sport  

      Zpracoval: PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství a kultury   

  Bc. Blanka Mandáková, referent oddělení dotací a volnočasových aktivit   

 

 

17. Zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2019– MKS Havířov 
 

      Předkládá: Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu 

      Zpracovala:  Mgr. Yvona Dlábková, ředitelka MKS Havířov 

 

 

18. Záměr prodeje pozemku parc.č. 606/4, k.ú. Bludovice 

 

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

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková 

                          JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                          Bohdana Chlebková, referent oddělení správy majetku EO 
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19. Záměr prodeje pozemku parc.č. 1467/9, k.ú. Šumbark 

 

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

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková 

                          JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                          Bohdana Chlebková, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

20. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2093/33, k.ú. Bludovice 

 

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

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková 

                          JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                          Zlatuše Javorská, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

21. Záměr prodeje pozemků parc.č. 2159/1, 2159/2 a 2160, k.ú. Dolní Suchá 

 

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

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková 

                          JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                          Bohdana Chlebková, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

22. Záměr převodu pozemků, k.ú. Havířov-město Armádě spásy v ČR, z.s. 

 

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

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková 

                          JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                          Zlatuše Javorská, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

23. Prodej částí pozemků parc.č. 2826, parc.č. 2829/1 a parc.č. 2837/3, k.ú. Havířov-město 

 

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

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková 

                          JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                          Zlatuše Javorská, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

24. Prodej částí pozemků parc.č. 2105/31 a parc.č. 2105/42, k.ú. Šumbark 

 

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

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková 

                          JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                          Zlatuše Javorská, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

 

 

 



 
 

Program 8. zasedání ZMH 

konaného dne 23.09.2019 

6 

25. Prodej pozemku parc.č. 2049/14, k.ú. Bludovice 

 

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

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková 

                          JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                          Bohdana Chlebková, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

26. Prodej části pozemku parc.č. 578/1, k.ú. Bludovice 

 

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

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková 

                          JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                          Zlatuše Javorská, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

27. Řešení duplicitního vztahu vlastnictví k pozemkům vedeným na LV č. 3128,  

      k.ú. Bludovice 

 

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

     Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková 

                         JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                         Zlatuše Javorská, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

28. Nabídka pozemku parc.č. 1231/63, k.ú. Prostřední Suchá od spol. Asental Business, s.r.o. 

 

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

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková 

                          JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                          Zlatuše Javorská, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

29. Bezúplatné nabytí pozemků v majetku ČR do majetku města 

 

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

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková 

                          JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                          Ilona Krainová, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

30. Výkup pozemku parc.č. 3878, k.ú. Havířov-město 

 

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

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková 

                          JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                          Zlatuše Javorská, referent oddělení správy majetku EO 
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31. Výkup pozemků k.ú. Dolní Suchá a k.ú. Šumbark, v majetku Asental Land, s.r.o. 

 

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

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková 

                          JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                          Ilona Krainová, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

32. Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím 

 

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

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková 

                          JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                          Bc. Markéta Machálková, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

33. Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím 

 

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

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková 

                          JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                          Lenka Miklová, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

34. Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové účty města  

      a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období  

      leden – červen 2019  

 

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

Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková 

 Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí oddělení rozpočtu EO 

 Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu EO 

Ing. Pavlína Gurecká, referent oddělení rozpočtu EO 

 Bc. Petra Gregorová, referent oddělení rozpočtu EO 

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

 Ing. Radomír Kunz, vedoucí oddělení technické infrastruktury 

 

 

35. Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2019 – rozpočtová opatření č. 70. – 116.  

 

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

     Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková        

                         Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí oddělení rozpočtu EO 

                         Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu EO  
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36. „Úvěr ve výši  200 mil. Kč“ – schválení uzavření smlouvy 
 

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

Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková 

Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí oddělení rozpočtu EO 

 Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu EO 

 

 

37. Vítězné návrhy Participativního rozpočtu města Havířova pro rok 2019 

 

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

Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková 

 Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí oddělení rozpočtu EO  

Bc. Petra Gregorová, referent oddělení rozpočtu EO  

 

 

38. Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů   

      EU, SR, případně jiných zdrojů  
 

      Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, primátor města Havířova 

      Zpracoval: Bc. Lenka Frídlová, vedoucí odboru kancelář primátora 

                          Mgr. Eva Havlů, vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru KP 

 

 

39. Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 11/2018 z Národního programu  

      Životní prostředí  

 

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

      Zpracoval: Bc. Lenka Frídlová, vedoucí odboru kancelář primátora 

                            Mgr. Eva Havlů, vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru KP 

                          Bc. Vladislav Streit, referent oddělení strategického rozvoje odboru KP 

 

 

40. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci č. 355/OSRM/2017 ze dne 12.07.2017 a Smlouva o  

      poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov při realizaci projektu  

      „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“             
 

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

     Zpracoval: Bc. Lenka Frídlová, vedoucí odboru kancelář primátora 

  Mgr. Eva Havlů, vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru KP 

                         Bc. Milada Klimešová, referent oddělení strategického rozvoje odboru KP 
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41. Program  na poskytování návratných finančních výpomocí – I.                        

 

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

      Zpracoval:  Bc. Lenka Frídlová, vedoucí odboru kancelář primátora 

   Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb 

   Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí oddělení rozpočtu ekonomického odboru 

   Mgr. Eva Havlů, vedoucí odd. strategického rozvoje odboru KP 

                           Bc. Milada Klimešová, referent odd. strategického rozvoje odboru KP 

 

 

42. Schválení strategického dokumentu „Plán rozvoje sportu města Havířova  

      v letech 2018-2025“                   
 

      Předkládá: Mgr. Daniel VACHTARČÍK, radní pro sport 

      Zpracoval: Bc. Lenka Frídlová, vedoucí odboru kancelář primátora 

                          Mgr. Eva Havlů, vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru KP 

                          Ing. Jana Bartošová, referent oddělení strategického rozvoje odboru KP 
 

 

43. Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – rok 2019 

 

      Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, primátor města Havířova 

      Zpracoval: Ing. Jiří Pacák, pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru KP 

 

 

44. Rozšíření realizace investičních akcí odboru komunálních služeb (OJ 8) v roce 2019 
      Předkládá: Ing. Bohuslav NIEMIEC, náměstek primátora pro investice a chytré město 

      Zpracoval: Ing. Iveta Grzonková, vedoucí odboru komunálních služeb  

                          Ing. Zdena Mayerová, vedoucí oddělení údržby veřejných prostranství  
 

 

45. Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z majetku města 

 

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

      Zpracoval: Ing. Iveta Grzonková, vedoucí odboru komunálních služeb       

     Ing. Zdena Mayerová, vedoucí oddělení údržby veřejných prostranství 

     Zuzana Vojtková, referentka odboru komunálních služeb 

 

 

46. Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Závěrečný účet za rok 2018 a Zpráva o  

      výsledku přezkoumání hospodaření  

 

      Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, primátor města    

      Zpracoval: Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb  

                          Mgr. Šárka Škopková, právník odboru právních služeb  
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47. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – přechod akcií na hlavního  

      Akcionáře 

 

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

      Zpracoval: Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb  

              Mgr. Šárka Škopková, právník odboru právních služeb 

 

 

48. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. - zpráva o průběhu řádné valné  

      hromady konané dne 21.5.2019 

 

      Předkládá: Iveta Kočí PALKOVSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova 

      Zpracoval: Iveta Kočí Palkovská, členka Zastupitelstva města Havířova 

 

 

49. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. - zpráva o průběhu řádné valné  

      hromady konané dne 23.7.2019 

 

      Předkládá: Iveta Kočí PALKOVSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova 

      Zpracoval: Iveta Kočí Palkovská, členka Zastupitelstva města Havířova 

 

 

50. ČSAD Havířov a.s. – zpráva o průběhu řádné valné hromady konané dne 28.6.2019 

 

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

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

 

 

51. ČSAD Havířov a.s. – zpráva o průběhu valné hromady konané dne 15.8.2019 

 

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

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

 

 

52. Depos Horní Suchá, a.s. – zpráva o průběhu valné hromady konané dne 7.6.2019  

 

      Předkládá: Marek SVĚTNIČKA, DiS, člen Zastupitelstva města Havířova 

      Zpracoval: Marek SVĚTNIČKA, DiS, člen Zastupitelstva města Havířova 

 

 

53. Žádost o povolení stavebních úprav v obecním bytě 

 

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

      Zpracoval: Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb 
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54. Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z majetku města 

                                                               

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

      Zpracoval: Ing. Gabriela Štefková, pověřená zastupováním funkce vedoucího organizačního  

                                                    odboru 

              Ing. Stanislav Kasaj, vedoucí oddělení informatiky organizačního odboru 

 

 

55. Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2019  

 

      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   

 

 

56. Rozhodnutí o pořízení změny 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 

 

 

57. Opatření obecné povahy – změna č. 4 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 

 

 

58. Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky 

 

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

      Zpracoval: Ing. Milan Menšík, tajemník magistrátu 

                          Pavlína Demčáková, referent organizačního odboru 

 

 

59. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov   

 

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

      Zpracoval:  Ing. Bernarda Urbancová, vedoucí odboru sociálních věcí  

 

 

60. Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2019   

 

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

      Zpracoval:  Ing. Bernarda Urbancová, vedoucí odboru sociálních věcí 
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61. Žádost o souhlas s podáním žádosti o zřízení nové sociální služby – odlehčovací 

 

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

      Zpracoval: Mgr. Michaela Rosová, ředitelka SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových  

                                                                sociálních služeb 

 

 

62. Informativní zpráva o činnosti KV ZMH 

 

      Předkládá: Mgr. Martin RÉDR, předseda KV ZMH  

      Zpracoval: Mgr. Martin Rédr, předseda KV ZMH  

                          Petra Maňhalová, DiS., tajemnice KV ZMH      

 

 

63. Vystoupení občanů a interpelace zastupitelů 

 

- tento bod bude zařazen 1 hodinu po zahájení 8. zasedání ZMH   

 



Důvodová zpráva: 

 

Dle Článku IV. odst. 5. Statutu fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově schváleného dne 20.12.2010, rada města 

předkládá Zastupitelstvu města Havířova průběžné čtvrtletní výsledky hospodaření fondu. 

 

 
Tok finančních prostředků a tvorba finančních  

            prostředků na účtu FB  

rok 2019 
 

    

  

Schválený 
rozpočet         
r. 2019 

Upravený 
rozpočet III. 

r. 2019 

Skutečnost       
1-7/2019 

  (tis. Kč) (tis. Kč) (Kč) 

Počáteční stav k 1. 1. 2019 723,00 606,68 606 682,17 

Převod na FB na základě vypořádání r. 2018 0,00 +166,34 166 339,00 

Převod z FB na základě vypořádání r. 2018 0,00 -52,35 -52 355,00 

Příjmy FB  0,00 551,43 321 038,59 

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 0,00 0,00 38,59 

           sankční platby 0,00 551,43 321 000,00 

Zapojení FB do výdajů  -300,00 -461,10 -296 183,35 

z toho: MP 300,00 461,10 296 183,35 

Konečný stav k 31.12.2019 (k 31.7.2019) 423,00 811,00 745 521,41 

Změna stavu účtu FB +300,00 -204,32 -+138 839,24 

    

 

K bodu č. 1  návrhu usnesení 

Dětské dopravní hřiště při MŠ Místní 3/355 v Havířově-Městě je v provozu od roku 1994  

a slouží především dětem havířovských mateřských škol, pro které je dobře dostupné, přehledné 

a snadno se na něm orientují. Toto hřiště splňuje veškeré požadavky na předškolní dopravní 

výuku. 

Od roku 2015 pravidelně mateřská škola realizuje ve spolupráci s Městskou policií Havířov 

dopravní a preventivní programy pro žáky 1. tříd ZŠ a předškolní děti z mateřských škol  

„S tygříkem se učím rád, se značkou jsem kamarád“ a „Bezpečně do cíle“. Oba tyto projekty 

jsou úspěšné a školkami i školami velmi žádané. 

 

V současné době je však již dětské dopravní hřiště zastaralé a vyžaduje rozsáhlejší opravy  

a modernizaci, na které je rozpočet organizace nedostačující. Na základě požadavku vedení 

mateřské školy a jednáním na místě samém bylo zjištěno, že pro další využívání dopravního 

hřiště je nutné v první fázi pořídit novou řídící jednotku pro světelnou signalizaci, tzv. dopravní 

řadič. Původní je téměř nefunkční a vzhledem k jeho technickému stáří neopravitelný.  

 

 

K bodu č. 2  návrhu usnesení 

V rámci preventivních opatření týkajících se bezpečnosti dětí a mládeže, zvláště v silničním 

provozu, je každý rok Městskou policií Havířov realizováno několik preventivních projektů.  
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Tyto projekty např. „S tygříkem se učím rád, se značkou jsem kamarád“, „BEZPEČNĚ DO 

CÍLE!“ a „BEZPEČNÉ PRÁZDNINY“, které jsou určeny dětem z havířovských mateřských 

škol, žákům 1. tříd ZŠ nebo účastníkům prázdninového příměstského tábora ASTERIX. 

Příprava a realizace projektů je v průběhu roku zajišťována v rámci činnosti skupiny prevence 

MP Havířov. 

Tyto bezpečnostní prvky jsou dětem nebo pedagogům předávány místo propagačních materiálů 

nebo zároveň s drobnými upomínkovými předměty MP Havířov, a to vždy po ukončení 

jednotlivých preventivních akcí.  

 

  

 

Celkem bude z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 

veřejného pořádku ve městě Havířově čerpáno 120 000 Kč.  

 

 

Stanovisko městské policie: 

Městská policie jako správce FB doporučuje schválit čerpání finančních prostředků  

dle návrhu usnesení. Požadované položky jsou v souladu se Statutem Fondu pro zvýšení 

bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově. 

 

 

 

Stanovisko ekonomického odboru: 

Uvedené čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 

veřejného pořádku ve městě Havířově“ bude zapracováno do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 

2019, které budou předloženy RMH dne 9. 9. 2019 a následně ZMH 23. 9. 2019. 

 

 

Ing. Lucie Fukalová  

vedoucí ekonomického odboru. 

Po dobu nepřítomnosti zastoupena  

Ing. Marcelou Kasalíkovou,  

vedoucí oddělení rozpočtu e.p. 

 

 

 













Důvodová zpráva:  

 

Předkladatel a zpracovatelé přicházejí s návrhem úprav Zásad pro poskytování dotací  

z rozpočtu statutárního města Havířova (dále též „Zásady“). Odbor školství a kultury (dále jen 

„OŠK“) dostal za úkol navrhnout nový způsob zpracování vyúčtování dotací, včetně zákazu 

použití dotace pro politické účely a nový způsob propagace pořádaných akcí.  Novelizovaný 

předpis reaguje na výše uvedené požadavky a zahrnuje i další úpravy.   

 

Změny mají za úkol sladit text Zásad s organizačním řádem MMH, s veřejnoprávními 

smlouvami uzavíranými s příjemci, také upravují účel a důvod vydání Zásad a jejich věcné 

uspořádání. Dle aktuálního vývoje při poskytování dotací změny zpřesňují některé články 

Zásad také v návaznosti na legislativu. Zásady reagují také na změny IT techniky  

a technologií. Přibyly také dvě přílohy – oznámení o nezměněné identifikaci příjemce 

nahrazující přílohy žádosti o dotaci při opakovaném podávání a čestné prohlášení  

o neexistenci daňových nedoplatků.  

 

Konkrétně zdůrazňujeme změny v následujících částech Zásad: 

 

1/ čl. III, odst. 5, bod a) který posiluje skutečnost, že z dotací nelze hradit politickou činnost, 

 

2/ nově je vložen čl. VIII zpřesňující povinnosti příjemce dotace v oblasti prezentace 

poskytovatele dotace např. o povinnost informovat veřejnost, že projekt nebo činnost příjemce 

je finančně podpořena z rozpočtu statutárního města Havířova (dále jen „SMH“).  Současně 

propojuje přijetí dotace u části příjemců s povinností informovat o konání podpořeného projektu 

či o příjemcově činnosti. Tato část je konzultována s tiskovým oddělením odboru kanceláře 

primátora MMH.  

Navrhujeme též poskytnout obecný souhlas s použitím loga s ohledem na přidělení dotace. 

 

3/ čl. IX, odst. 9 je nově vložený a podstatně upravuje způsob kontroly vyúčtování dotací  

a její etapy. Po dodání vyúčtování bude nejdříve provedeno administrativní ověření - prvotní 

prověření správnosti vyúčtování po jeho doručení příslušnému odboru MMH. Po tomto ověření 

bude u všech vyúčtování následovat hloubkové ověření, ovšem oproti současnosti může být 

provedeno do konce kalendářního roku, v němž bylo vyúčtování doručeno. V případě zjištění 

nedostatků při druhé etapě kontroly, bude u dotčených příjemců následovat etapa třetí - 

veřejnosprávní finanční kontrola. Tato změna reaguje na aktuální organizační řád MMH. 

 

4/ úprava čl. IX, odst. 4 - K vyúčtování poskytnuté dotace doloží příjemce kopie účetních 

dokladů v listinné podobě nebo ve čitelně naskenované a řádně seřazené dle bodu 5. tohoto 

článku formátu PDF na CD nosiči v elektronické podobě (CD, e-mail, datová schránka), aby 

mohl poskytovatel posoudit správnost čerpání poskytnutých finančních prostředků a správnost 

závěrečného vyúčtování dotace. 

 

5/ úprava čl. IX, odst. 5 - Doklady uvedené v  tabulce „Položkové vyúčtování“ ve 

formuláři „Závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace“ příjemce dotace seřadí chronologicky dle 

jednotlivých položek a stejným způsobem je seřadí i v listinné či elektronické podobě či nahrané 

na CD nosiči  

 

 



Návrh nového znění Zásad prošel připomínkovým řízením. Všechny připomínky byly 

vypořádány, ty formální byly zapracovány. Připomínky k obsahu Zásad byly projednány  

a dle možností zapracovány.   

Vlastní novela Zásad nevyvolá nárok na rozpočet statutárního města Havířova.  

 

Nové znění Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova nahradí dosud 

platné Zásady, a to s účinností od 1. 10. 2019. 

 

Veřejnost bude informována o novelizaci Zásad zprávou v Radničních listech, umístěním 

informace o novelizaci s novými Zásadami na webu a sociálních sítích města. Organizacím, 

institucím, spolkům, klubům, jednotám apod., které v minulosti žádaly o dotaci z rozpočtu SMH 

bude informace o novele Zásad sdělena mailem spolu se zasláním nového znění Zásad. 

Současně OŠK připravuje metodický den pro žadatele o dotaci z rozpočtu SMH, během kterého 

budou zájemci o dotace informováni o nových Zásadách pro poskytování dotací  

z rozpočtu statutárního města Havířova. 
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     Příloha č. 2  

 

     Č.j:  MMH/……./2019 

     Počet listů dokumentu: 12 

                                             Počet příloh: 3                  

         Počet listů příloh: 3  

   

 Zn.: …/../ZMH/2019 

Zastupitelstvo města Havířova 

usnesením čís. …/..ZM/2019 ze dne ……….. 2019 stanoví tímto tyto: 

      

      

Z Á S A D Y 
pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova 

 

Článek I 

Účel zásad 

 

1. Účelem těchto Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova (dále 

jen „Zásady“) je stanovení jednotného postupu při poskytování peněžních prostředků  

z rozpočtu statutárního města Havířova, vymezení oblastí dotovaných činností, stanovení 

podmínek a pravidel pro podávání a vyřizování žádostí o poskytnutí dotace, povinností 

příjemců dotací a způsobu vyúčtování a kontroly čerpání poskytnutých dotací. 

 

2. Důvodem poskytování dotací je podpora a rozšíření kulturních, sportovních, volnočasových 

sociálních, vzdělávacích, bezpečnostně-preventivních a dalších typů přínosných  

a hodnotných aktivit realizovaných na území města Havířova nebo jinak propojených 

s městem a jeho občany; podpora činností a projektů, které rozšíří a obohatí nabídku vyžití 

obyvatel města Havířova nebo slouží k jeho výrazné propagaci.  

 

Článek II 

Výklad pojmů 

 

Pro účely těchto Zásad se rozumí: 

a) dotací – peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířova právnické 

nebo fyzické osobě na stanovený účel,  

b) programem pro poskytování dotací (dále jen „dotační program“) – souhrn věcných, 

časových a finančních podmínek podpory účelu určeného poskytovatelem v dotačním 

programu, 

c) poskytovatelem dotace – statutární město Havířov, 

d) žadatelem o dotaci – plně svéprávná fyzická osoba, fyzická osoba podnikající na základě 

živnostenského listu nebo právnická osoba, jejímž zřizovatelem není město Havířov a která 

podala žádost o dotaci, 

e)   příjemcem dotace – žadatel o dotaci, který uzavřel s poskytovatelem dotace písemnou    

  veřejnoprávní smlouvu, na základě které byla poskytnuta dotace, 

f) příslušnou komisí – komise Rady města Havířova (dále jen „RMH“), jejíž oblast působení 

se shoduje s oblastí dotovaných činností, na něž je žádána dotace, 
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g) projektem – konkrétní, jednorázová akce, zpravidla krátkodobého, časově vymezeného 

charakteru (soustředění, soutěž, seminář, kulturní, sportovní či jiné vystoupení, výstava 

apod.), 

h) činností - obvyklé celoroční aktivity / provoz žadatele o dotaci,  

i) příslušným odborem Magistrátu města Havířova - odbor Magistrátu města Havířova (dále 

jen „MMH“), do jehož kompetence spadá problematika poskytování dotací v konkrétní 

oblasti dotované činnosti, na niž je dotace žádána, 

j) žádostí o dotaci - písemná žádost o dotaci na předepsaném formuláři dle pokynů v článku V 

těchto Zásad, 

k) závěrečnou zprávou – popis a závěrečné zhodnocení projektu / činnosti, 

l) závěrečným vyúčtováním - finanční vypořádání dotace dle zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. 

č. 250/2000 Sb.“), tj. přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků  

a o vrácení nepoužitých peněžních prostředků do rozpočtu poskytovatele, předložený 

na předepsaném formuláři dle pokynů v článku IX těchto Zásad. 

 

Článek III 

Obecná ustanovení  

 

1. Na poskytnutí dotace nemá žadatel právní nárok. 

 

2. Dotace se poskytuje na účel určený žadatelem v žádosti o dotaci, podané v souladu  

se Zásadami nebo na účel určený v dotačním programu vyhlášeném poskytovatelem dotace. 

 

3. Dotační program poskytovatel vyhlašuje dle potřeb a finančních možností města. Dotační 

program schvaluje Zastupitelstvo města Havířova (dále jen “ZMH“) a je zveřejňován 

nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti na úřední desce města Havířova 

umožňující dálkový přístup. Každý dotační program se řídí individuálními podmínkami, které 

jsou v něm stanoveny. 

 

4. Dotovaný projekt nebo činnost jsou realizovány zpravidla na území města Havířova, 

pro občany města Havířova nebo občany, kterým bylo změněno trvalé bydliště z důvodu 

umístění do zařízení sociálních služeb mimo území města. Pokud se realizace projektu či 

činnosti odehrávají mimo území města Havířova, musí mít přínos pro reprezentaci města a být 

v jeho veřejném zájmu.  

 

5. Dotaci město Havířov neposkytuje na: 

a) činnost politických stran a hnutí a jejich propagaci, včetně volebních kampaní těchto 

subjektů, a jiné politické aktivity,  

b) pořízení dlouhodobého hmotného majetku, tj. na umělecká díla, nemovitosti a movitý 

majetek s pořizovací cenou nad 40 000 Kč (např. automobily), nejde-li o investiční 

dotaci, 

c) pořízení majetku nesouvisejícího s dotovaným projektem či činností (např. vybavení 

kanceláří a místností),  

d)  daně, daňové odpisy, poplatky a odvody, pokuty a sankce příjemce, vč. úhrady daně 

plátcům daně z přidané hodnoty, pokud mají nárok na odpočet daně  

na vstupu, bez ohledu na to, zda si tento nárok uplatnili, 
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e)  splátky půjček, leasingové splátky, úhrady dluhů, s výjimkou zaplacení úvěru nebo 

půjčky čerpané příjemcem dotace na pokrytí nákladů dotované činnosti nebo dotovaného 

projektu, pokud se koná dříve, než je dotace městem poskytnuta, 

f) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných 

pohledávek, úroky, manka a škody, bankovní poplatky, provize, pojištění majetku, 

g) mzdy, odměny a obdobná plnění funkcionářům příjemce dotace (pro účely těchto Zásad 

nejsou za funkcionáře považováni trenéři či vedoucí zájmových kroužků ZŠ a SŠ 

a rozhodčí), 

h) pronájmy bytů a jiných soukromých obytných prostor, 

i) služby: telekomunikační (telefon, internet), právní, účetní a auditorské,  

j) cestovní náhrady, vyjma: 

 úhrady jízdného v hromadných dopravních prostředcích na základě dokladů 

vystavených dopravcem, 

 přepravy osobními automobily na základě pravidel určených a doložených vnitřním 

předpisem příjemce dotace, při projektech a aktivitách souvisejících s činností 

příjemce pořádaných mimo území města Havířova. Sazba na 1 km jízdy může 

v takovýchto případech činit maximálně 5 Kč/km, 

k) stravování s výjimkou účetních dokladů vystavených poskytovatelem služeb 

v pohostinství při projektech a aktivitách souvisejících s činností příjemce pořádaných 

mimo území města Havířova, 

l) nákup věcí osobní potřeby, jejichž povaha nesouvisí s dotovanou činností nebo 

projektem, 

m) projekty či činnost zahrnující hazardní hry definované zákonem č. 186/2016 Sb., Zákon 

o hazardních hrách. 

 

6. Ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace nesmí mít žadatel vůči městu Havířov, jeho 

příspěvkovým organizacím a jeho obchodním společnostem, ani vůči státu závazky po lhůtě 

splatnosti.  

 

7. Poskytovatel dotace požaduje vyúčtování poskytnuté dotace. Nepoužité nebo nesprávně 

použité peněžní prostředky je žadatel povinen vrátit do 14 dnů od podání vyúčtování. 

 

8. Účel použití poskytnuté dotace a termín, v němž bude účelu dosaženo, lze v průběhu roku 

změnit výhradně se souhlasem orgánu města Havířova, který o poskytnutí dotace rozhodl. 

 

9. Dotace nebude poskytnuta žadateli, který nepředložil závěrečné vyúčtování dotace poskytnuté 

v předchozím období. 

 

10. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, včetně položkové specifikace využití dotace, se 

zveřejňují v Registru smluv umístěného na https://smlouvy.gov.cz/. 

 

 

Článek IV 

Oblasti dotovaných činností 
 

Město Havířov poskytuje dotaci na projekty a činnost žadatelů v těchto oblastech:  

1. v sociální oblasti zejména na: 
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1.1. činnost registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. (kód „RS“), 

především na: 

a) odborné sociální poradenství, 

b) služby sociální péče, 

c) služby sociální prevence.          

 

1.2. projekty a činnost na podporu aktivit související se sociální oblastí (kód „S“), 

především na: 

a) podporu dobrovolnictví na území města Havířova,  

b) volnočasové, vzdělávací a aktivizační činnosti pro rodiny s dětmi ohrožené 

sociálním vyloučením, seniory a osoby se zdravotním postižením, 

c) podporu celoroční činnosti svépomocných organizací. 

 

2. ve sportovní oblasti (kód „TV“) zejména na: 

a) organizování sportovních soutěží, 

b) účast na sportovních soutěžích (např. soutěžní poplatek, doprava), 

c) činnost registrovaných sportovních subjektů (např. nájmy, mzdy, odměny a obdobná 

     plnění kvalifikovaných trenérů mládežnických celků), 

d) činnost zájmových sportovních kroužků na havířovských středních školách, 

e) volnočasové sportovní aktivity havířovských středních škol,  

f) organizování akcí masového charakteru propagujících sport a tělesnou výchovu,  

g) údržbu, opravu a neinvestiční obnovu stávajících sportovišť, jsou-li v majetku žadatele  

a souvisejí s dotovaným projektem,  

h) nákup neinvestičního materiálového vybavení stávajících sportovišť souvisejícího 

s konkrétním dotovaným projektem,  

i) pronájem zařízení k provozování daného sportovního odvětví, 

j) činnost preventivní a záchrannou při sportovní a rekreační činnosti. 

 

3. v kulturní oblasti (kód „K“) zejména na: 

a) organizování kulturních akcí a přehlídek na úrovni města, regionu, republiky či 

mezinárodní úrovni, 

b) účast na soutěžích, 

c) pravidelnou celoroční činnost kulturních subjektů, 

d) umělecký rozvoj a tvorbu havířovských občanů a zájmových spolků v oblasti tvůrčí  

činnosti všech uměleckých žánrů. 

 

4. ve školské oblasti (kód „Š“) zejména na: 

a) organizování akcí havířovských středních škol (výstavy, přehlídky, koncerty, soutěže), 

b) činnost zájmových kroužků na havířovských středních školách,  

c) vzdělávání seniorů,  

d) organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže na území města Havířova, 
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e) podporu talentovaných žáků a studentů (mimo oblast sportu a kultury), 

f) organizování akcí výchovného charakteru pro havířovskou veřejnost, 

g) činnost a projekty neziskových organizací zaměřené na pořádání volnočasových aktivit 

pro občany města, především pro děti a mládež v oblasti ekologické, historické a etické 

výchovy. 

 

5. v oblasti partnerských vztahů (kód „P“) zejména na: 

a) organizování akcí společenského, kulturního, sportovního či jiného charakteru  

s partnerskými městy města Havířova, 

b) projekty krátkodobých výměnných programů s partnerskými městy,  

c) propagaci města Havířova v partnerských a potenciálních partnerských městech. 

 

6. v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence (kód „PKD“) zejména na: 

a) podporu činností a projektů zaměřených na rizikové skupiny občanů, občany ohrožené 

sociálně patologickými jevy a společensky nepřizpůsobivé občany, 

b) podporu činností a projektů zaměřených na snižování kriminality ve městě. 

 

7. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zejména na: 

a) podporu činností a projektů v rámci integrovaného záchranného systému (kód „IZS“), 

b) podporu činností a projektů v rámci zdravotnictví (kód „Z“), 

c) podporu činností a projektů na ochranu životního prostředí (kód „ŽP“), 

d) podporu činností a projektů zaměřených na bezpečnost v silničním provozu (kód 

„BESIP“). 

 

Článek V  

Postup žadatele při podání žádosti o poskytnutí dotace  

 

1. O poskytnutí dotace žadatel žádá formou písemné žádosti na předepsaném formuláři „Žádost 

o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova“, ke kterému doloží předepsané 

doklady v rozsahu přílohy č. 1 těchto Zásad a vyplněný formulář „Položkový rozpočet 

projektu / činnosti“.  

 

2. Zásady a formuláře k žádostem o poskytnutí dotace jsou k dispozici: 

a) na webových stránkách města Havířova https://www.havirov-city.cz/odbor-skolstvi-

kultury/potrebuji-vyridit/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-havirova 

b) na odboru školství a kultury MMH. 

 

3. Žádost o poskytnutí dotace doručí žadatel na níže uvedenou adresu v těchto termínech:  

a) do 31. 10. žádost o poskytnutí dotace na činnost nebo plánované akce či projekty   

   pro následující kalendářní rok,  

b) do 31. 3.     žádost o poskytnutí dotace na činnost nebo plánované akce či projekty   

   v daném kalendářním roce,  

nerozhodne-li poskytovatel dotace jinak.   

 

 

https://www.havirov-city.cz/odbor-skolstvi-kultury/potrebuji-vyridit/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-havirova
https://www.havirov-city.cz/odbor-skolstvi-kultury/potrebuji-vyridit/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-havirova
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Adresa pro doručování žádostí o poskytnutí dotace:  

Magistrát města Havířova 

Svornosti 86/2 

736 01 Havířov-Město 

ID datové schránky: 7zhb6tn 

       E-mail: posta@havirov-city.cz 

 

4. Žádost o poskytnutí dotace se považuje za včas doručenou poskytovateli dnem jejího předání 

k přepravě provozovateli poštovních služeb (rozhoduje otisk úředního razítka), osobním 

podáním na podatelně MMH, okamžikem dodání datové zprávy do datové schránky MMH 

nebo okamžikem doručení žádosti v elektronické podobě s uznávaným elektronickým 

podpisem.  

Žádost o poskytnutí dotace, včetně položkového rozpočtu, doručí žadatel v písemné formě dle 

předchozího bodu se všemi požadovanými přílohami a následně také ve formátu Excel 

na e-mailovou adresu MMH. 

 

5. Žádosti doručené mimo termíny uvedené v odstavci 3. tohoto článku, nebudou řešeny 

samostatně, ale společně s žádostmi o dotaci v nejbližším termínu pro předkládání 

žádostí o poskytnutí dotace, vyjma řešení nepředvídaných situací a krizových stavů.  
 

6. Žádosti o dotaci žadatel označí kódem příslušné oblasti dle článku IV těchto Zásad. 

 

7. Žádosti o poskytnutí dotace, včetně příloh, se žadatelům nevracejí. 

 

 

Článek VI 

Rozhodování o žádosti o poskytnutí dotace 

 

1. Příslušný odbor MMH prověří formální náležitosti podané žádosti. V případě zjištěných 

nedostatků neprodleně písemně vyzve žadatele k jejich odstranění. K odstranění zjištěných 

nedostatků stanoví žadateli přiměřenou lhůtu.  

Nebudou-li nedostatky žadatelem odstraněny ve stanovené lhůtě, bude žádost o poskytnutí 

dotace vyřazena příslušným odborem MMH z dalšího projednávání. O této skutečnosti bude 

žadatel písemně vyrozuměn do 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro odstranění 

nedostatků. 

 

2. O poskytnutí dotace rozhodují podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, orgány města Havířova.  

 

3. Před rozhodnutím v orgánech města Havířova doporučují případné schválení či neschválení 

dotace věcně příslušné komise RMH. 

 

4. Vyrozumění o neposkytnutí dotace obdrží žadatel do 30 dnů od rozhodnutí příslušného 

orgánu města Havířova.  

 

5. Informace o poskytnutí dotace bude do 30 dnů od rozhodnutí příslušného orgánu města 

Havířova zveřejněna na webových stránkách města https://www.havirov-city.cz/odbor-

skolstvi-kultury/potrebuji-vyridit/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-

havirova. 

 

mailto:posta@havirov-city.cz
https://www.havirov-city.cz/odbor-skolstvi-kultury/potrebuji-vyridit/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-havirova
https://www.havirov-city.cz/odbor-skolstvi-kultury/potrebuji-vyridit/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-havirova
https://www.havirov-city.cz/odbor-skolstvi-kultury/potrebuji-vyridit/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-havirova
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6. V případě, že při schválení dotace v orgánech města Havířova dojde ke schválení jiné částky, 

než byla výše požadované dotace, musí žadatel upravit položkový rozpočet přiložený 

k žádosti o dotaci vyplněním formuláře „Upravený položkový rozpočet“.  

O této skutečnosti bude žadatel vyrozuměn do 15 dnů od rozhodnutí příslušného orgánu 

o poskytnutí dotace.  

Upravený položkový rozpočet žadatel doručí v písemné formě a e-mailem dle pokynů 

příslušného odboru MMH. 

 

7. Žadatelům, kterým bylo schváleno poskytnutí dotace v požadované výši, se ustanovení bodu 

6. tohoto článku netýká. Přílohu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace bude v tomto 

případě tvořit fotokopie vyplněného formuláře Položkový rozpočet, který byl předložen 

s žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova. 

 

8. Písemná veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem dotace  

a žadatelem bude vyhotovena do 60 dnů od rozhodnutí příslušného orgánu o poskytnutí 

dotace nebo od doručení upraveného položkového rozpočtu dle konkrétní výše schválené 

dotace.  

 

Článek VII 

Povinnosti příjemce dotace 

 

1. Příjemce dotace je povinen: 

a) použít poskytnutou dotaci pouze na účel uvedený ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace a v souladu s podmínkami pro poskytnutí dotace dle ustanovení příslušné 

veřejnoprávní smlouvy a těchto Zásad, 

b) čerpat poskytnutou dotaci v souladu s příslušnou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí 

dotace a platnou právní úpravou, a to hospodárně, efektivně a účelně, 

c) realizovat projekt nebo dotovanou činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,  

d) vést čerpání poskytnuté dotace v účetní evidenci odděleně, přičemž:  

 na všech originálech jednotlivých účetních dokladů, které prokazují použití dotace, 

uvést značku smlouvy o poskytnutí dotace a text „Dotace z rozpočtu statutárního 

města Havířova“. V případech, kdy je částka hrazená z dotace nižší než celková 

částka uvedená na dokladu, má příjemce povinnost na originál účetního dokladu uvést 

také výši částky, která byla použita na náklady hrazené z dotace, 

 čerpání dotace musí být doloženo účetními doklady a tyto musí být v souladu se 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, úplné, 

průkazné, srozumitelné a vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. Čestné 

prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci uznatelných nákladů 

dotace není považováno za průkazný účetní doklad, 

e) dodržet povinnou propagaci a publicitu projektu či činnosti dle článku VIII těchto Zásad, 

f) oznámit písemně poskytovateli dotace prostřednictvím příslušného odboru  MMH 

neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, případnou změnu svých identifikačních údajů 

uvedených v žádosti o poskytnutí dotace nebo ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace a všechny změny související s čerpáním dotace,  

g) oznámit písemně poskytovateli dotace prostřednictvím příslušného odboru MMH 

neprodleně, nejpozději však do 14 dnů skutečnosti, které mohou mít za následek jeho 

přeměnu nebo zrušení s likvidací jako právnické osoby; v případě přeměny oznámit jeho 
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právního nástupce, zda má zájem, aby na jeho právního zástupce přešla práva  

a povinnosti z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a zda bude zachováno účelové 

užití dotace,  

h) neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů, oznámit příslušnému odboru MMH, 

že byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, v němž bude příjemce dotace 

označen jako dlužník, 

i) předložit poskytovateli dotace před přeměnou nebo zrušením právnické osoby vyúčtování 

dotace dle článku IX, bodu 1. těchto Zásad nastane-li tato skutečnost před datem, který 

byl pro vyúčtování stanoven dle článku IX, bodu 1. těchto Zásad, nebude-li dohodnuto 

jinak, 

j) uvádět v případných smlouvách uzavřených na dodávku zboží nebo služeb hrazených 

z poskytnuté dotace pro svého dodavatele tyto povinnosti: 

- spolupůsobit při výkonu kontroly použití dotace,  

- uložit účetní dokumentaci vztahující se k plnění uzavřené smlouvy s příjemcem 

dotace po dobu 5 let od prvního dne roku následujícího po dni poskytnutí plnění, 

k) předložit poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace v termínu dle 

článku IX, bodu 1. těchto Zásad. 

 

2. Příjemce dotace nesmí bez souhlasu poskytovatele dotace movitý majetek pořízený z dotace 

zcizit (prodat, darovat) nebo vyřadit po dobu nejméně 5 let ode dne nabytí majetku 

do vlastnictví, nejde-li o věci, které jsou předem určeny k darování a předměty spotřební 

povahy s dobou použitelnosti kratší než 1 rok. 

Článek VIII 

Povinnosti příjemce při prezentaci poskytovatele dotace, použití loga města    

 

1. Příjemce je povinen v průběhu realizace podpořeného projektu či činnosti prokazatelným,  

vhodným způsobem informovat veřejnost o poskytnutí dotace statutárním městem Havířov  

a prezentovat statutární město Havířov jako poskytovatele dotace minimálně v tomto 

rozsahu: 

a) informovat veřejnost o poskytnutí dotace statutárním městem Havířov na svých webových 

stránkách a na svých stránkách na sociálních sítích, jsou-li zřízeny, umístěním loga 

statutárního města Havířova buď v sekci partneři, nebo přímo u podporovaného projektu,  

a uvedením informace, že projekt či činnost je finančně podporována z rozpočtu 

statutárního města Havířova, případně informovat veřejnost o poskytnutí dotace 

z rozpočtu statutárního města Havířova také tiskovou zprávou, 

b) umožnit účast zástupců statutárního města Havířova na aktivitách projektu či při činnosti 

příjemce dotace. 

 

2.   Příjemce dotace na projekt či činnost převyšující částku 100 000 Kč je dále povinen: 

a) uvádět na propagačních materiálech (např. billboardy, roll-upy, plakáty, letáky či 

inzeráty) souvisejících s realizací projektu či činností logo statutárního města Havířova  

a informaci, že jde o aktivitu, která byla podpořena poskytovatelem dotace např. použitím 

textu: „Projekt………….. (název akce) je finančně podporován statutárním městem 

Havířov“ nebo „Činnost ………......... (název příjemce dotace) je finančně podporována 

statutárním městem Havířov“, 
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b) v prostorách realizace projektu či činnosti umístit po dobu konání projektu či činnosti 

reklamní panel, nebo obdobné zařízení s logem poskytovatele dotace a informací 

o podpoře projektu či činnosti poskytovatelem dotace,  

c) v rámci veřejných akcí, v tiskových a výročních zprávách, při tiskové konferenci či 

vystoupení příjemce dotace v televizním, nebo rozhlasovém vysílání, vždy uvést 

statutární město Havířov jako poskytovatele dotace a vyjma vystoupení v rozhlasovém 

vysílání, také vždy připojit logo statutárního města Havířova, 

d) v případě zakoupení přístrojového či jiného vybavení financovaného z dotace poskytnuté 

z rozpočtu statutárního města Havířova nad 40 000 Kč (dlouhodobý hmotný majetek - 

DHM), označit na viditelném místě pořízený majetek umístěním loga města Havířova 

nebo textu obsahujícího informaci o dotaci poskytnuté z rozpočtu statutárního města 

Havířova, a to do 7 dnů od uvedení pořízeného majetku do užívání a ponechat ji 

nainstalovanou po celou dobu jeho využitelnosti. 

 

3. Příjemce dotace na projekt či činnost převyšující částku 200 000 Kč je dále povinen: 

a) v případě dotace na projekt poskytnout Městskému informačnímu centru Havířov (dále 

jen „MIC“) písemnou informaci o konání projektu, a to v termínu nejméně 30 

kalendářních dnů před zahájením projektu; tuto informaci zašle příjemce na e-mailovou 

adresu info@havirov-info.cz; MIC zajistí zveřejnění informace v kalendáři akcí na svých 

webových stránkách; shodnou informaci ve stejném termínu poskytnout tiskovému 

oddělení odboru Kancelář primátora MMH (dále „tiskové oddělení“) zasláním 

na e-mailové adresy tiskmluv@havirov-city.cz a redakce@havirov-city.cz, 

b) v případě dotace na činnost poskytnout tiskovému oddělení nejméně dvakrát ročně, 

v termínu do 31. 5. a do 31. 10. písemnou informaci o své činnosti, tuto informaci 

příjemce zašle na e-mailové adresy  tiskmluv@havirov-city.cz a redakce@havirov-

city.cz; tiskové oddělení zajistí případné zveřejnění informace.   

 

4. Při použití loga města Havířova postupuje příjemce dotace v souladu se Statutem užívání 

loga města Havířova a stanoveným manuálem, zveřejněnými na https://www.havirov-

city.cz/odbor-kancelar-primatora/potrebuji-vyridit/pouziti-loga-statutarniho-mesta-havirova, 

přičemž subjekty, které použijí logo z důvodu tohoto ustanovení, nemusí žádat o udělení 

souhlasu s použitím loga města. 

 

5. Příjemce dotace je povinen doložit způsob prezentace statutárního města Havířova, a to jako 

povinnou součást závěrečného vyúčtování realizovaného projektu či činnosti. Prezentaci 

poskytovatele dle odst. 1 písm. a) a odst. 2 a 3 tohoto článku doloží fotodokumentací 

(minimálně 4 fotografie), e-mailovou korespondencí či jinou průkaznou formou (např. 

výstřižek z novin, propagační letáček, vytištěný sken obrazovky). 

 

6.  Veškeré náklady, které příjemce vynaloží na splnění povinností stanovených v tomto článku 

Zásad, jsou neuznatelnými náklady.   

 

Článek IX 

Vyúčtování a vrácení poskytnuté dotace 

 

1. Příjemce dotace je povinen doručit poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování poskytnuté 

dotace na předepsaném formuláři do 2 měsíců po ukončení dotovaného projektu nebo 

činnosti, nejpozději však do 25. 1. následujícího kalendářního roku, neurčí-li poskytovatel 

dotace jinak.  

mailto:info@havirov-info.cz
mailto:tiskmluv@havirov-city.cz
mailto:redakce@havirov-city.cz
mailto:tiskmluv@havirov-city.cz
mailto:redakce@havirov-city.cz
mailto:redakce@havirov-city.cz
https://www.havirov-city.cz/odbor-kancelar-primatora/potrebuji-vyridit/pouziti-loga-statutarniho-mesta-havirova
https://www.havirov-city.cz/odbor-kancelar-primatora/potrebuji-vyridit/pouziti-loga-statutarniho-mesta-havirova
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Závazný termín pro vyúčtování poskytnuté dotace bude v jednotlivých případech stanoven 

veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace.  

 

2. Vyúčtování dotace se považuje za včas doručené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě 

provozovateli poštovních služeb (rozhoduje otisk úředního razítka), osobním podáním 

na podatelně MMH, okamžikem dodání datové zprávy do schránky MMH (ID:7zhb6tn) nebo 

okamžikem doručení vyúčtování v elektronické podobě s uznávaným elektronickým 

podpisem. 

 

3. Vyúčtování poskytnuté dotace doručí příjemce dotace v písemné formě na formuláři 

„Závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace“ se všemi požadovanými přílohami na adresu 

poskytovatele dotace uvedenou v článku V, bodě 3. těchto Zásad.  

Formuláře jsou zveřejněny na webových stránkách města https://www.havirov-city.cz/odbor-

skolstvi-kultury/potrebuji-vyridit/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-

havirova. 

 

4. K vyúčtování poskytnuté dotace doloží příjemce kopie účetních dokladů v listinné podobě 

nebo čitelně naskenované a řádně seřazené dle bodu 5. tohoto článku v elektronické podobě 

(CD, e-mail, datová schránka), aby mohl poskytovatel posoudit správnost čerpání 

poskytnutých finančních prostředků a správnost závěrečného vyúčtování dotace. 

 

5. Doklady uvedené v  tabulce „Položkové vyúčtování“ ve formuláři „Závěrečné vyúčtování 

poskytnuté dotace“ příjemce dotace seřadí chronologicky dle jednotlivých položek a stejným 

způsobem je seřadí i v listinné či elektronické podobě  

 

6. Součástí vyúčtování bude také informace o provedené propagaci města v souladu s článkem 

VIII těchto Zásad (fotografie nebo jiná průkazná forma), 

 

7. Pokud příjemce nevyčerpá poskytnutou dotaci, je povinen vrátit nevyčerpanou část dotace 

zpět na účet města Havířova, a to takto: 

a) provede-li příjemce vyúčtování dotace v kalendářním roce, v němž byla dotace 

poskytnuta, vrátí nevyčerpanou část dotace na výdajový účet města  

č. 27-1721604319/0800 do 7 kalendářních dnů od předložení závěrečného vyúčtování 

poskytovateli dotace;  

b) provede-li příjemce vyúčtování dotace v lednu následujícího kalendářního roku, vrátí 

nevyčerpanou část dotace na příjmový účet města č. 19-1721604319/0800  

do 31. 1. následujícího roku.  

 

Jako variabilní symbol platby uvede příjemce vždy své IČO, bylo-li mu přiděleno. 

 

8. Příjemce dotace, který zastřešuje více sportovních oddílů, je povinen v příloze vyúčtování 

poskytnuté dotace uvést, jakou konkrétní částku dotace tyto jednotlivé oddíly získaly, včetně 

jejího členění.  

 

9. Závěrečné vyúčtování dotací podléhá: 

a) administrativnímu ověření - jako prvotnímu prověření správnosti vyúčtování po jeho 

doručení příslušnému odboru MMH,   

b) hloubkovému ověření - následujícímu po administrativním ověření; hloubkové ověření 

proběhne do konce kalendářního roku, v němž bylo vyúčtování doručeno,  

https://www.havirov-city.cz/odbor-skolstvi-kultury/potrebuji-vyridit/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-havirova
https://www.havirov-city.cz/odbor-skolstvi-kultury/potrebuji-vyridit/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-havirova
https://www.havirov-city.cz/odbor-skolstvi-kultury/potrebuji-vyridit/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-havirova
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c) veřejnosprávní finanční kontrole - prováděné vždy u subjektů dle odstavce 6 písm. b) 

§ 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších novel (zákon o finanční kontrole) a na základě výsledků 

hloubkového ověření. 

Článek X 

Veřejnosprávní finanční kontrola čerpání a využití poskytnuté dotace 

   

1. Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se 

na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 

2. Kontrolu může město Havířov provést u příjemců dotace z rozpočtu statuárního města 

Havířova během čerpání dotace a po dobu 5 let od realizace projektu nebo od úhrady nákladů 

na činnost příjemce dotace.  

  

3. Příjemce dotace je povinen: 

a) spolupůsobit při výkonu kontroly, 

b) umožnit poskytovateli dotace provedení průběžné a následné kontroly použití 

poskytnutých prostředků, 

c) umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly faktické realizace projektu nebo 

činnosti na místě. 

 

4. Příjemce dotace je povinen předložit ke kontrole své účetnictví v tomto rozsahu: 

a) v případě dotací na činnost - celé své účetnictví, 

b) v ostatních případech - všechny účetní doklady vztahující se ke konkrétnímu projektu. 

 

 

Článek XI 

Sankce 

 

1. Neoprávněné použití nebo nevrácení dotace ve stanoveném termínu (zadržení dotace)  

je porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zák. č. 250/2000 Sb. Pokud se příjemce 

dotace dopustí porušení rozpočtové kázně, poskytovatel dotace postupuje dle § 22 zák.  

č. 250/2000 Sb.  

 

2. Neoprávněným použitím dotace je: 

a) porušení povinností stanovených právním předpisem nebo veřejnoprávní smlouvou  

o poskytnutí dotace, 

b) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty 

a stanovené veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace, 

c) neprokáže-li příjemce dotace, jak byla dotace použita. 

 

3. Příjemce dotace, který v případě zjištění nedostatků při použití dotace nereagoval na výzvu 

k provedení opatření k nápravě nebo na výzvu k vrácení dotace nebo její části dle § 22 odst. 

6 zák. č. 250/2000 Sb., porušil rozpočtovou kázeň, je povinen ve stanoveném termínu 

provést odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu města Havířova ve výši 

neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně souvisejícího penále. 
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4. Za prodlení s odvodem je příjemce, který rozpočtovou kázeň porušil, povinen zaplatit penále 

ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto 

odvodu.  

 

5. Poskytovatel dotace může požadovat po příjemci dotace vrátit celou dotaci zpět, pokud:  

a) uvedl ve své žádosti o poskytnutí dotace nepravdivé údaje, které sloužily jako podklad 

pro rozhodnutí příslušného orgánu města o stanovení výše dotace,  

b) neumožnil poskytovateli dotace řádné provedení kontroly.  

 

Článek XII 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tyto Zásady ruší dosavadní Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 

Havířova schválené Zastupitelstvem města Havířova ze dne 15. 6. 2015, č. usn. 

199/5ZM/2015, a nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2019.  

 

2. Při vyúčtování dotací poskytnutých na rok 2019 a v dřívějším období se postupuje podle 

Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova schválených 

Zastupitelstvem města Havířova dne 15. 6. 2015, č. usn. 199/5ZM/2015.  

 

  
Za Zastupitelstvo města Havířova:  

 

 

 

 

 

Ing. Josef  Bělica        Mgr. Jana Feberová 

primátor města      náměstkyně primátora  

pro školství a kulturu   

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 
1. Povinné doklady k žádosti o dotaci 

2. Prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele o dotaci z rozpočtu statutárního města 

Havířova 

3. Čestné prohlášení o neexistenci daňových nedoplatků vůči územním finančním orgánům 

České republiky a jiných závazků po lhůtě splatnosti (nepodnikající fyzická osoba) 
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Příloha č. 1 

 

 

POVINNÉ DOKLADY 

k žádosti o dotaci v souladu se schválenými Zásadami pro poskytování dotací 

z rozpočtu statutárního města Havířova 
 

 

1. Prostá kopie smlouvy o běžném účtu k bankovnímu spojení uvedenému v žádosti o dotaci. 

 

2.  Prostá kopie stanov žadatele o dotaci, výpisu z OR, zřizovací listiny apod. (dle právní formy 

žadatele), pokud nebyly příslušnému odboru MMH již předloženy v předchozích letech. 

V takovém případě žadatel o dotaci předloží písemné prohlášení o nezměněné identifikaci 

údajů uvedených v dotčených dokumentech dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 těchto Zásad.  

 

3. Plná moc, jmenovací dekret, zápis o zvolení členů statutárního orgánu či jiný doklad 

opravňující danou osobu jednat a podepisovat jménem žadatele o dotaci v souladu s platnými 

doloženými doklady. 

 

4. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby doloží potvrzení finančního úřadu o neexistenci 

daňových nedoplatků vůči územním finančním orgánům České republiky (ne starší 

3 měsíců). Ostatní žadatelé o dotaci v této věci předloží čestné prohlášení ve znění dle 

přílohy č. 3 těchto Zásad.  

 

5. Registrované sociální služby pobytové, které poskytují služby mimo území města Havířova, 

doručí odboru sociálních věcí MMH seznam občanů z města Havířova (jméno, příjmení, rok 

narození, adresa), kterým služby poskytují. 
 

  



 

 

 14 

Příloha č. 2 

 

PROHLÁŠENÍ O NEZMĚNĚNÉ IDENTIFIKACI ŽADATELE  

O DOTACI Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOVA 

 

Já, níže podepsaný zástupce právnické osoby tímto čestné prohlašuji, že v názvu žadatele o dotaci 

z rozpočtu statutárního města Havířova (název právnické osoby):  

 

…..…………………………………………………………………………………………………..  

 

v sídle,  IČ či DIČ, osobě statutárního zástupce, bankovním spojení (banka a číslo účtu), 

případně v údajích o dalších skutečnostech o této právnické osobě, nedošlo od doby 

posledního předložení stanov, výpisu z OR, zřizovací listiny* doloženého k žádosti  

o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova k žádné změně.  

 

Toto čestné prohlášení nahrazuje povinnost žadatele o dotaci doložit požadované doklady dle 

bodů 1. až 3. přílohy č. 1 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova  

k identifikaci žadatele. 

 

 

 

 

 

V ……………………………. dne …….….….….. 

 

Jméno a příjmení osoby předkládající čestné prohlášení:  

 

………………………………………………………… 

 

Funkce: ……………………………………………….. 

 

 

Podpis: ………………………………………………... 

 

 

Razítko žadatele o dotaci: 

 

 

* uveďte dle skutečně přeloženého dokumentu 
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Příloha č. 3 

 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  

O NEEXISTENCI DAŇOVÝCH NEDOPLATKŮ  

VŮČI ÚZEMNÍM FINANČNÍM ORGÁNŮM ČESKÉ REPUBLIKY  

A JINÝCH ZÁVAZKŮ PO LHŮTĚ SPLATNOSTI ŽADATELE O DOTACI 

Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOVA 

(nepodnikající fyzická osoba) 

 

 
 

 

 

Já, níže podepsaný/á 
 

………………………………………………………….……     datum narození ………………………… 

(jméno a příjmení žadatele o dotaci)  

 

tímto prohlašuji, že ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 

Havířova nemám daňové nedoplatky vůči územním finančním orgánům ČR ani jiné 

závazky po lhůtě splatnosti.  

 

 

 

 

V Havířově, dne ………………………………….. 

          

 

 

………………………………………………………..     

                  podpis žadatele o dotaci   
 

 

 

 



Důvodová zpráva: 

 

Městské kulturní středisko Havířov žádá Zastupitelstvo města Havířova o schválení rozpočtové 

úpravy pro rok 2019 – navýšení rozpočtu z těchto důvodů: 

 

1) MKS Havířov IČO: 00317985, uzavřelo dne 1. 2. 2019 ke Smlouvám o poskytování 

bezpečnostních služeb – fyzická ostraha majetku a provozu objektů Kulturní dům Radost, 

ul. Alšova 234/11, Havířov město a Kulturní dům Petra Bezruče, ul. Hlavní třída 246/31a, 

Havířov město s dodavatelem Security Redon Plus, s.r.o. IČO: 258 86 177 Dodatky č. 1 

k předmětným Smlouvám, kterými došlo k navýšení ceny za jednu hodinu fyzického střežení 

a osobu z částky 93,00 Kč na částku 126,00 Kč bez DPH s účinností od 1. 2. 2019, z důvodu 

zákonného navýšení minimální mzdy. 

Rada města Havířova vzala uzavření předmětných Dodatků na vědomí usnesením 

č. 573/11RM/2019.  

        

2) MKS Havířov, IČO: 00317985, sídlo: Hlavní třída 246/31a, Havířov – Město uzavřelo 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění ostrahy objektu Kina Centrum v Havířově – fyzická 

ostraha majetku a provozu objektu Kino Centrum, náměstí Republiky 575/7, Havířov – 

Město, PSČ 736 01 s dodavatelem Security Redon Plus, s.r.o. IČO: 258 86 177, kterým došlo 

ke zvýšení ceny za služby od 1. 4. 2019, a to za jednu hodinu fyzického střežení  

a osobu z částky 92,00 Kč na částku 122,00 Kč bez DPH.   

Rada města Havířova schválila uzavření předmětného Dodatku usnesením č. 

574/11RM/2019.  

 

3) Uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 30. 4. 2007 týkající se 

zajišťování požární ochrany objektů příspěvkové organizace Městské kulturní středisko 

Havířov, IČO: 00317985, s firmou Jan Hladký, Havířov-Šumbark, Mládí 1148/25, 

IČO: 74324144, kterým se mění cena od 1. 8. 2019 z 118,00 Kč na 122,00 Kč/os/hod   

za požární hlídky. 

Rada města Havířova schválila uzavření předmětného Dodatku usnesením č.  

1093/20/RM/2019.  

 

 
                      

Navýšení hodinových úhrad předmětných služeb za ostrahu a požární hlídky nebylo zahrnuto 

do rozpočtu organizace na rok 2019, jelikož firma Security Redon Plus, s.r.o. a firma Jan 

Hladký, podaly žádosti po termínu projednání rozpočtu Městského kulturního střediska 

Havířov na rok 2019. 

Požadavek na rozpočtovou úpravu pro rok 2019

dodatek účinnost od

navýšení 

hod.saz. o Kč

počet hodin s 

navýšenou 

sazbou navýšení 2019

ostraha KDPB č.1 01.02.2019 33 4 330 142 890,00 Kč 

ostraha KD Radost č.1 01.02.2019 33 4 200 138 600,00 Kč 

ostraha Kino Centrum č.1 01.04.2019 30 3 100 93 000,00 Kč   

ostraha celkem bez DPH 374 490,00 Kč 

ostraha celkem včetně DPH 453 133,00 Kč 

požární hlídky (neplátce DPH) č.4 01.08.2019 4 3 550 14 200,00 Kč   

Rozpočtová úprava celkem bez DPH 388 690,00 Kč 

Rozpočtová úprava celkem včetně DPH 467 333,00 Kč 

Rozpočtová úprava celkem včetně DPH po zaokrouhlení 467 340,00 Kč 



 

Z výše uvedených důvodů Městské kulturní středisko Havířov žádá o navýšení rozpočtu pro 

rok 2019. 

Stanovisko odboru školství a kultury: 

 

Odbor školství a kultury ověřil stav rezervního fondu příspěvkové organizace, který k 30. 6. 

2019 činil 5 346,26 Kč. Vzhledem k aktuální výši rezervního fondu organizace a k navýšení 

hodinových sazeb za požární a bezpečnostní služby z důvodu zákonného zvýšení minimální 

mzdy od 1. 1. 2019 doporučuje odbor souhlasit se zvýšením příspěvku na provoz.  
 

 

PhDr. Pavel Hamza  

vedoucí odboru školství a kultury 
 

 

 

Stanovisko odboru ekonomického: 
Ekonomický odbor potvrzuje, že při sestavování návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2019 

nebylo do příspěvku na provoz Městskému kulturnímu středisku Havířova na rok 2019 zapracováno 

navýšení hodinových sazeb za požární a bezpečnostní služby z důvodu zákonného zvýšení 

minimální mzdy 

 od 1. 1. 2019.  

Zvýšení příspěvku na provoz z výše uvedených skutečností je zapracováno do návrhu úprav 

rozpočtu IV. na rok 2019, které byly předloženy RMH dne 9. 9. 2019 a následně budou předloženy 

ZMH 23. 9. 2019. 
 

 

Ing. Lucie Fukalová 

vedoucí ekonomického odboru. 

Po dobu nepřítomnosti zastoupena  

Ing. Marcelou Kasalíkovou  

vedoucí oddělení rozpočtu e.p. 

 

 



Důvodová zpráva: 

 

Schválený rozpočet města Havířova na rok 2019 byl za první pololetí upravován celkem  

69 rozpočtovými opatřeními, z toho 6 rozpočtových opatření schválila RMH v pravomoci 

svěřené ZMH. Za první pololetí bylo realizováno 39 přesunů v rámci rozpočtovaných výdajů 

organizačních jednotek (OJ) MMH, tyto přesuny nemají vliv na objem rozpočtovaných výdajů 

OJ, ani na rozpočet města Havířova. 

Plány obou hospodářských činností nebyly v hodnoceném období upravovány.  

   

 

Poznámka: 

S účinností od 1. 11. 2017 zanikl Odbor správy a rozvoje majetku (Rada města Havířova 

dne 25. 10. 2017 pod č. usnesením 3797/75RM/2017 schválila změnu Organizačního řádu 

Magistrátu města Havířova) a jednotlivá oddělení přešla pod odbory MMH: 

a) oddělení správy a majetku přešlo pod ekonomický odbor, 

b) oddělení investic pod odbor územního rozvoje, 

c) oddělení strategického rozvoje pod kancelář primátora. 

 

Zaniklý odbor (OSRM) do konce roku 2017 své příjmy a výdaje účtoval pod OJ 9. Od roku 

2018 jsou příjmy a výdaje uvedených oddělení účtovány pod výše uvedenými odbory a lze již 

provézt adekvátní porovnání příjmů a výdajů (jak bylo avizováno v materiálu ,, Plnění rozpočtu 

města  Havířova a  hospodářské činnosti, rozvahové účty města a hospodaření městem 

zřízených příspěvkových organizací za období leden – červen 2018“).  

 
 

V následující tabulce je vliv rozpočtových opatření na rozpočet podle druhového třídění (po 

konsolidaci) v tis. Kč: 

 

Třída 
Schválený rozpočet 

r. 2019 

Upravený  

rozpočet III.  

r. 2019 

Rozdíl  

tř. 1 - daňové příjmy 1 132 941,00 1 134 442,91 + 1 501 91 

tř. 2 - nedaňové příjmy 18 941,00 34 103,93 + 15 162,93 

tř. 3 - kapitálové příjmy 1 600,00 1 600,00 + 0,00 

tř. 1 až 3 - vlastní příjmy 1 153 482,00 1 170 146,84 + 16 664,84 

tř. 4 - přijaté transfery 277 915,00 330 366,64 + 52 451,64 

tř. 1 až 4 – příjmy celkem   1 431 397,00 1 500 513,48 + 69 116,48 

tř. 5 – běžné výdaje 1 049 923,00  1 166 254,23 + 116 331,23 

tř. 6 – kapitálové výdaje 456 750,00 525 801,77 + 69 051,77 

tř. 5 a 6 – výdaje celkem 1 506 673,00 1 692 056,00 + 185 383,00 

Saldo (příjmy – výdaje) -75 276,00 -191 542,52 - 116 266,52 
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V části rozpočtu Financování proto došlo k vyrovnání u těchto položek (tis. Kč): 

 

Ukazatel (položka) 

Schválený 

rozpočet 

r. 2019 

Upravený  

rozpočet III 

r. 2019 

Rozdíl  

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 0,00 0,00 

Uhrazené splátky dlouhodobých 

přijatých půjčených prostředků 
- 105 000,00 - 105 000,00 0,00 

Operace z peněžních účtů organizace 

nemající charakter příjmů a výdajů      

 vládního sektoru 

0,00 0,00 0,00 

Změna stavu na bankovních účtech + 180 276,00 + 296 542,52 + 116 266,52 

Financování celkem + 75 276,00 + 191 542,52 + 116 266,52 

 

Plnění rozpočtu města Havířova je každý měsíc zveřejňováno na internetových stránkách města 

https://www.havirov-city.cz/ekonomicky-odbor/informace/hospodareni-mesta. 

 

 

 

 

 

 

1. PŘÍJMY 
 

Příjmy města Havířova tvoří čtyři příjmové třídy (daňové příjmy, nedaňové  

příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery). Schválený rozpočet na rok 2019 (včetně 

konsolidačních položek) uvažoval s celkovými příjmy ve výši 2 035 372,00 tis. Kč (z toho tvoří 

konsolidační položky 603 975,00 tis. Kč). Po rozpočtových úpravách jsou příjmy celkem 

2 254 554,07 tis. Kč (z toho představují konsolidační položky 754 040,59 tis. Kč). Ve 

skutečnosti jsou příjmy plněny na 52,07 % při dosažené částce 1 173 989,32 tis. Kč, bez 

konsolidačních položek jsou příjmy plněny na 53,28 %, což je v absolutním vyjádření 

799 497,42 tis. Kč. 

 

Podíl jednotlivých příjmových tříd na celkových příjmech města po konsolidaci (v %):  

 

Příjmová třída 

Schválený 

rozpočet 

r. 2019 

Upravený 

rozpočet III.  

r. 2019 

Skutečnost 

1.-6./2019 

Skutečnost 

1.-6./2018 

% 

plnění 

Index 

2019:2018 

tř.1 - daňové příjmy 79,15 75,60 75,00 78,74 99,21 0,9525 

tř.2 - nedaňové příjmy 1,32 2,27 4,61 4,42 203,08 1,0423 

tř.3 - kapitálové příjmy 0,11 0,11 0,29 1,17 263,64 0,2479 

tř.1 až 3-vlastní příjmy 80,58 77,98 79,90 84,33 102,46 0,9475 

tř.4 - přijaté transfery 19,42 22,02 20,10 15,67 91,28 1,2827 

tř.1 až 4–příjmy celkem   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1,0000 
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1.1. Daňové příjmy 
 
Daňové příjmy byly během prvního pololetí zvýšeny rozpočtovými úpravami z částky  

1 132 941,00 tis. Kč na hodnotu 1 134 442,91 tis. Kč. Upravené daňové příjmy se podílí na 

příjmech celkem (po konsolidaci) 75,60 %. Za první pololetí roku 2019 jsou daňové příjmy ve 

výši 599 599,03 tis. Kč a upravený rozpočet je tak splněn na 52,85 %, meziroční index je 

1,0319. 

 

Hodnocení daňových příjmů podle vybraných skupin  (v tis. Kč): 

 

Daňové příjmy 

Upravený 

 rozpočet III.  

r. 2019 

Skutečnost 

1.–6./2019 

Skutečnost 

1.–6./2018 

% 

plnění 

Rozdíl  

2019-2018 

Index 

2019:2018 

Sdílené daně 1 003 000,00 506 231,11 476 801,04 50,47  +29 430,07 1,0617 

Daň z příjmů FO ze 

SVČ (dle bydliště) 
0,00 0,00 0,00 0,00 - - 

Daň z nemovitých věcí 41 000,00 26 599,41 27 328,93 64,88 -729,52 0,9733 

RUD (bez daně 

z příjmů PO za obce) 
1 044 000,00  532 830,51 504 129,97 51,04 +28 700,54 1,0569 

Daň z příjmů PO za 

obce 
19 902,31 24 731,74 26 985,26 124,27 -2 253,52 0,9165 

Podle zákona o 

loteriích 
10 000,00 3 157,72 13 543,36 31,58 -10 385,64 0,2332 

Daň z technických her 2 292,68 2 408,30 - 105,04 - - 

Ostatní daňové příjmy 58 247,92 36 470,76 36 418,56 62,61 +52,20 1,0014 

Daňové příjmy 

celkem 
1 134 442,91 599 599,03 581 077,15 52,85 +18 521,88 1,0319 

Poznámka: FO – fyzické osoby, SVČ – samostatná výdělečná činnost, PO – právnické osoby,  

                   RUD – rozpočtové určení daní 
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Příjem z daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti je ve skutečnosti 

příjem z daní všech fyzických osob, které si podali daňové přiznání s výjimkou daně 

z kapitálových výnosů (srážková daň). Do r. 2016 byl tento příjem dvousložkový. Od  

1. 1. 2017 došlo k  legislativní změně. Novelou zákona o rozpočtovém určení daní se zrušil 

30% podíl obcí z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce 

bydliště.  Tuto daň tvoří už jen jedna složka, a to podíl 23,58 % z 60 % z celostátního hrubého 

výnosu daně. Na základě uvedených legislativních změn, je již skutečnost 1. – 6./2018 a 1. – 6. 

2019 nulová. 

 

Účinnosti dnem 1. 1. 2019 v novele rozpočtové skladby na rok 2019 (ve Sbírce zákonů č. 160, 

vyšla 28. 12. 2018) byla zavedena nová položka 1385 - Dílčí daň z technických her. Na tuto 

položku se zařazuje dílčí daň z technických her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani 

z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů [§ 3 odst. 1 písm. e), § 4 písm. e) a § 5 zákona]. 

Položka byla zavedena z důvodu potřeby MF oddělit příjem dílčí daně z technických her od 

ostatních dílčích daní z hazardních her. 

Jedná se o sdílenou daň, kterou převádí Specializovaný finanční úřad.  Položka je zavedena 

z důvodu oddělení od jiných daní z hazardních her, protože má i odlišný výpočet (z technických 

her jde 65% vybraných daní obcím, z vybraných daní z hazardních her jde 30% obcím).   

 

 

 

 

Vývoj daňových příjmů v letech 2013 až 2019 (v tis. Kč) 
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Vývoj příjmů z daní dle rozpočtového určení daní (bez daně z příjmů PO za obce) od roku 2013 

(tis. Kč): 

 

Skutečnost 

1.-6./2013 

Skutečnost 

1.-6./2014 

Skutečnost 

1.-6./2015 

Skutečnost 

1.-6./2016 

Skutečnost 

1.-6./2017 

Skutečnost 

1.-6./2018 

Skutečnost 

1.-6./2019 

 

396 217,43 392 470,79 370 984,02 413 822,63 454 750,69 504 129,97 532 830,51 

 

 

 

 

Graf vývoje příjmů z daní dle RUD v letech 2013 až 2019  (v tis. Kč)   

 

 

 
 

 

Do příjmů z daní dle rozpočtového určení daní jsou zahrnuty:  

daň z příjmů FO placená plátci, daň z příjmů FO placená poplatníky, daň z příjmů FO 

z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou), daň z příjmů PO, daň z přidané hodnoty, daň 

z nemovitých věcí. 

 

Daň z příjmů FO placená plátci je daň dvousložková a daň z příjmů FO placená poplatníky je 

od roku 2017 daň jednosložková.  V následujících tabulkách je vyhodnocení těchto daní podle 

daných složek (v tis. Kč): 

 

Příjem z daně z příjmů 

FO placená plátci 

Schválený 

 rozpočet 

r. 2019 

Skutečnost 

1.–6./2019 

Skutečnost 

1.–6./2018 

% 

plnění 

Rozdíl 

2019-2018 

Index 

2019:2018 

Podle počtu obyvatel 235 000,00 128 680,73 115 252,98 54,76 +13 427,75 1,1167 

Podle počtu zaměstnanců 8 000,00 4 517,57 4 260,77 56,47 +256,80 1,0603 

Celkem 243 000,00 133 198,30 119 513,75 54,81 +13 684,55 1,1145 
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Příjem z daně z příjmů FO 

placená poplatníky 

Schválený 

 rozpočet 

r. 2019 

Skutečnost 

1.–6./2019 

Skutečnost 

1.–6./2018 

% 

plnění 

Rozdíl 

2019-2018 

Index 

2019:2018 

Podle místa bydliště 0,00 0,00 0,00 - - - 

Z celostátního výnosu 6 000,00 1 806,47 1 539,39 30,11 +267,08 1,1735 

Celkem 6 000,00 1 806,47 1 539,39 30,11 +267,08 1,1735 

 

Ostatní daňové příjmy města, mezi které řadíme poplatky v oblasti životního prostředí, poplatek 

za komunální odpad, poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, příjmy od 

žadatelů o řidičské oprávnění, správní poplatky a nově i příjmy úhrad za dobývání nerostů a 

poplatků za geologické práce (od r. 2017 jsou součástí daňových příjmů, dříve to byl nedaňový 

příjem), ostatní odvody z vybraných činností a služeb j. n., správní poplatky, dosáhly hodnoty 

36 470,76 tis. Kč a jsou tak plněny na 62,62 %. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Nedaňové příjmy 
  

Nedaňové příjmy zahrnují příjmy, které nejsou příjmy daňovými, kapitálovými ani přijatými 

transfery. Mezi hlavní položky této příjmové třídy, patří: 

 

- Příjmy z poskytování služeb a výrobků 

- Ostatní příjmy z vlastní činnosti 

- Příjmy z pronájmů pozemků 

- Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí 

- Příjmy z úroků 

- Příjmy z podílů na zisku a dividend 

- Sankční platby přijaté od jiných subjektů 

- Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 

- Přijaté pojistné náhrady 

- Ostatní přijaté vratky transferů  

- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 

- Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj nedaňových příjmů v letech 2013 až 2019 (v tis. Kč) 
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Přehled nedaňových příjmů podle jednotlivých organizačních jednotek (v tis. Kč): 

 

Organizační jednotka 

Schválený 

 rozpočet           

 r. 2019 

Upravený 

rozpočet III.  

r. 2019 

Skutečnost         

1.–6./2019 

Skutečnost         

1.–6./2018 

%  

plnění 

Index                    

2019:2018 

OVŽÚ 0,00 86,49 127,19 158,91 147,06 0,6800 

OŽP 0,00 12,55 21,95 36,02 147,89 0,5718 

OŠK 112,00 124,57 143,21 343,14 114,96 0,8698 

OÚR 32,00 32,00 32,41 953,48 101,30 0,9873 

SSSÚ  0,00 31,00 32,67 7,98 105,38 0,9489 

ORG 4 455,00 4 456,00 3 041,92 2 841,50 68,27 1,4649 

OSV 800,00 1 100,02 758,86 49,13 68,99 1,4496 

OKS 9 835,00 9 836,00 6 427,70 5 357,18 65,35 1,5303 

OJ 10 (PDO) 0,00 10 143,46 10 295,14 132,03 101,50 0,9853 

MP 180,00 731,43 811,15 776,31 110,90 0,9017 

EO 3 527,00 3 732,71 10 151,20 14 001,02 271,95 0,3677 

SO 0,00 3 817,68 5 048,20 7 845,83 132,23 0,7562 

KP 0,00 0,00 3,00 113,00 - 0,0265 

Celkem 18 941,00 34 103,91 36 894,60 32 615,53 108,18 0,9244 

.  

Detailní přehled nedaňových příjmů je v Příloze č. 1. 

 

 

1.3. Kapitálové příjmy 
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Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje pozemků, z prodeje ostatních nemovitých věcí  

a jejích částí, z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku, příjmy z prodeje akcií  

a majetkových podílů.  

Upravený rozpočet kapitálových příjmů je ve stejné výši jako schválený rozpočet. Za období 

leden až červen jsou kapitálové příjmy plněny na 142,54 % při dosažené skutečnosti  

2 280,67 tis. Kč. Při meziročním porovnání je patrný pokles kapitálových příjmů  

o 6 360,50 tis. Kč (meziroční index je 0,2639). 

 

 

Vývoj kapitálových příjmů v letech 2013 až 2019 (v tis. Kč) 
 

 

 

 
 

 

 

Přehled kapitálových příjmů podle jednotlivých organizačních jednotek (v tis. Kč): 

 

Organizační jednotka 

Schválený 

 rozpočet           

 r. 2019 

Upravený 

rozpočet III.  

r. 2019 

Skutečnost         

1.–6./2019 

Skutečnost         

1.–6./2018 

%  

plnění 

Index                    

2019:2018 

OÚR, oddělení 

investic 
- - - 13,83 - - 

ORG 0,00 0,00 5,00 44,00 - 0,1136 

MP - - - 255,00 - - 

EO, oddělení správy 

majetku 
1 600,00 1 600,00 2 275,67 8 328,34 142,23 0,7031 

Celkem 1 600,00 1 600,00 2 280 67 8 641,17 142,54 0,7015 

 

Největší příjmy této třídy byly dosaženy na položce 3111 – Příjmy z prodeje pozemků. 
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Příjem z prodeje pozemků je ve výši 1 140,38 tis. Kč a tuto částku tvoří: 

161,43 tis. Kč - k podnikání 

121,40 tis. Kč - zahrady 

857,55 tis. Kč - ostatní (z toho: pod prodanými byty -  19,70 tis. Kč 

                                                   k výstavbě RD         - 742,47 tis. Kč 

                                                   ostatní:                     -   95,38 tis. Kč) 
 

Příjem z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (položka 3112) je za první pololetí ve výši 

1 135,29 tis. Kč a jedná se o příjem z prodeje bytů. 

 

 

 

 

1.4. Vlastní příjmy 

 

Vlastní příjmy tvoří daňové, nedaňové a kapitálové příjmy. Nejedná se o samostatnou 

příjmovou třídu. Za první pololetí roku 2019 byly vlastní příjmy plněny na 54,59 %  

a dosahují výše 638 774,30 tis. Kč. Při meziročním porovnání je patrný nárůst vlastních příjmů 

o 16 440,45 tis. Kč (meziroční index je 1,0264). 

 

 

 

 

Vývoj vlastních příjmů v letech 2013 až 2019 (v tis. Kč)  
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1.5. Přijaté transfery 

 

Příjmovou třídu 4. - Přijaté transfery můžeme rozdělit do tří skupin: neinvestiční transfery, 

investiční transfery a konsolidační položky. 

Upravený rozpočet přijatých transferů (po konsolidaci, 330 366,64 tis. Kč) se na celkových 

příjmech podílí 22,02 %. Skutečná výše přijatých transferů (po konsolidaci) za sledované 

období představuje 160 723,11 tis. Kč, čímž se tato příjmová třída podílí na celkových příjmech 

po konsolidaci 13,69 %.  

 

Přijaté transfery podle charakteru (tis. Kč): 

 

Přijaté 

transfery 

Schválený 

rozpočet  

r. 2019 

Upravený 

rozpočet III. 

r. 2019 

Skutečnost  

1.-6./2019 

Skutečnost 

1.-6./2018 

% 

plnění 

Index 

2019:2018 

Investiční 88 816,00 75 823,10 32 414,93 11 937,29 42,75 2,7154 

Neinvestiční  189 099,00 254 543,54 128 308,19 103 690,29 50,41 1,2374 

Konsolidační 

položky 
603 975,00 754 040,59 374 491,90 402 853,27 49,66 0,9296 

Celkem 881 890,00 1 084 407,23 535 215,02 518 480,85 49,36 1,0323 

 

 

 

 

Vývoj přijatých transferů (po konsolidaci) v letech 2013 až 2019 (v tis. Kč)  
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Neinvestiční transfery:  
 

Položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR: tento příjem nebyl pro rok 2019 

rozpočtován, ale rozpočtovou úpravou byl zvýšen na 2 306,00 tis. Kč. Tato položka je plněna 

na 100 % při dosažené skutečnosti 2 306,00 tis. Kč. Jedná se o příjem  spojený s přípravami 

voleb do Evropského parlamentu. 

 

Položka 4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze SR – souhrnný vztah: zahrnuje pouze transfer 

na výkon státní správy. Ve schváleném rozpočtu byla tato položka stanovena částkou 56 230,00 

tis. Kč a na základě rozpisu státního rozpočtu byla rozpočtovými úpravami  zvýšena na 

60 940,00 tis. Kč. Tato položka je plněna na 50,00 % při dosažené skutečnosti 30 470,00 tis. 

Kč. 

 

Položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR: Položka 4116 je detailně 

zpracována do samostatné přílohy (Příloha č. 4). 

 

Položka 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí: tento příjem nebyl pro rok 2019 

rozpočtován, ale ve skutečnosti dosáhl hodnoty 9,00 tis. Kč a jedná se o příjem od obcí, které 

spadají do správního obvodu města Havířova, za projednávání přestupků (dle uzavřené 

veřejnoprávní smlouvy). 

 

Položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů: tato příjmová položka se rozpočtuje 

v průběhu roku na základě skutečných příjmů.  

 

 

V následující tabulce je podrobný přehled příjmů na této položce (v tis. Kč):  

 

 Upravený 

rozpočet III.  

r. 2019 

Skutečnost  

1.-6./2019 

Skutečnost  

1.-6./2018 

MK - Regionální funkce knihoven 1 029,00 514,50 505,00 

MŠ - OP - potravinová a materiální 

pomoc pro PO 
153,39 153,38 345,63 

ZŠ - OP - potravinová a materiální 

pomoc pro PO 
604,24 604,23 1 180,70 

SVČ ASTERIX - podpora tech. a 

přírodověd. aktivit dětí a mládeže 
70,00 70,00 - 

DSH - dotace na poskytování 

sociálních služeb 
32 695,00 32 695,00 18 683,40 

SSmH - dotace na poskytování 

sociálních služeb 
12 398,00 7 438,80 7 059,00 

SANTÉ - dotace na poskytování 

sociálních služeb 
11 444,00 11 444,00 6 335,40 

Havířov v květech 2018 - - 200,00 

Celkem 58 393,62 52 919,91 34 309,13 
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Položka 4131 – Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti: je příjmem z hospodářské 

činnosti, kterou pro město na základě smlouvy vykonává MRA, s.r.o. a TSH a.s. Ve schváleném 

rozpočtu byla stanovena částka 90 499,00 tis. Kč. Úpravami rozpočtu se tato částka snížila o 

13 075,73 tis. Kč na částku 77 423,27 tis. Kč. Upravený rozpočet je plněn na 11,62 % při 

dosažené skutečnosti 9 000,00 tis. Kč. 

 

 

 

Investiční transfery:  
 

Položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze SR: byla rozpočtovými úpravami snížena 

celkem o 12 992,91 tis. Kč na částku 75 823,09 tis. Kč. Tato položka je plněna na 42,75 % při 

dosažené skutečnosti 32 414,93 tis. Kč. 

 

Přehled položky 4216 podle účelu transferu (v tis. Kč): 

 

Účel transferu 
Schválený 

rozpočet  

r. 2019 

Upravený 

rozpočet III.  

r. 2019 

Skutečnost          

1.–6./2019 

Skutečnost          

1.–6./2018 

Odkanalizování Havířov-Prostřední Suchá,  

ul. Fryštátská + okolí 
0,00 8 912,46 1 614,22 0,00 

Odkanalizování Havířov – IV. etapa 12 615,00 0,00 0,00 0,00 

Cyklostezka Havířov – Žermanice II. etapa 0,00 0,00 0,00 6 197,14 

Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada 17 709,00 17 633,62 17 633,62 0,00 

Snižování spotřeby energie MŠ Přímá 0,00 0,00 0,00 1 284,69 

Snižování spotřeby energie MŠ Mládí 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nucené větrání s rekuperací MŠ Mládí 937,00 570,09 570,09 0,00 

Nucené větrání s rekuperací MŠ Přímá 844,00 508,63 508,63 0,00 

Snižování spotřeby energie ZŠ M. Pujmanové 10 254,0 0,00 0,00 0,00 

Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská 5 400,00 59,79 59,79 0,00 

ITI - IROP – ZŠ Moravská 0,00 2 197,04 2 197,04 0,00 

ITI - IROP – ZŠ K. Světlé 0,00 1 032,20 1 032,20 0,00 

ITI - IROP – ZŠ F. Hrubína 0,00 681,66 681,66 0,00 

ITI - IROP – ZŠ Na Nábřeží 0,00 2 570,60 2 570,60 0,00 

Mobilní služebna pro MP Havířov 0,00 0,00 0,00 1 338,61 

Rekonstrukce Nízkoprahového denního centra - 

SSmH 
0,00 0,00 0,00 2 966,84 

Regenerace obyt. domu ul. Na Nábřeží  

129-133, Havířov-Město 
7 770,00 7 770,00 4 911,03 0,00 

Regenerace obyt. domu Čelakovského 2b, 

Havířov-Podlesí 
5 955,00 5 955,00 0,00 0,00 

Sanace obyt. Domu ul. Mánesova 12-16, 

Havířov-Město 
5 932,00 5 932,00 0,00 0,00 

Pořízení automobilů pro SSmH 0,00 0,00 636,05 0,00 

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního 

 rozpočtu 
21 400,00 22 000,00 0,00 0,00 

Celkem 88 816,00 75 823,09 32 414,93 11 787,29 

 

Příjmové konsolidační položky (položky 4133, 4134, 4139) představují převody prostředků 

mezi fondy a ZBÚ. Příjmové konsolidační položky se rovnají výdajovým konsolidačním 
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položkám. V Příloze č. 5 je podrobný přehled příjmových a výdajových konsolidačních 

položek. 

 

 

 

 

 

 

2. VÝDAJE  
 

 

Výdaje města Havířova členíme na výdaje organizačních jednotek MMH a na výdaje na 

příspěvky a dotace organizacím. Výdaje města dále členíme z hlediska rozpočtové skladby na 

neinvestiční a investiční výdaje. Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 byly výdaje stanoveny 

částkou 2 110 648,00 tis. Kč (z toho: neinvestiční výdaje 1 049 923,00 tis. Kč, investiční výdaje 

456 750,00 tis. Kč a konsolidační položky 603 975,00 tis. Kč). Rozpočtovými úpravami se 

výdaje celkem navýšily na 2 446 096,59 tis. Kč (z toho: neinvestiční  

výdaje 1 166 254,22 tis. Kč, investiční výdaje 525 801,77 tis. Kč a konsolidační  

položky 754 040,59 tis. Kč). Skutečně čerpané výdaje jsou za sledované období ve výši 

1 040 429,37 tis. Kč (z toho: neinvestiční výdaje 575 098,88 tis. Kč, investiční výdaje 90 838,59 

tis. Kč a konsolidační položky 374 491,90 tis. Kč. 

 

 

 

Vývoj výdajů (po konsolidaci) v letech 2013 až 2019  (v tis. Kč) 
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Výdaje podle charakteru po konsolidaci (v tis. Kč): 

 

Výdaje podle 

charakteru 

Schválený 

rozpočet           

r. 2019 

Upravený 

rozpočet III.  

r. 2019 

Skutečnost           

1.-6./2019 

Skutečnost           

1.-6./2018 

% 

plnění 

Index 

2019:2018 

investiční 456 750,00 525 801,77 90 838,59 82 579,77 17,28 1,1000 

neinvestiční  1 049 923,00 1 166 254,22 575 098,88 536 305,07 49,31 1,0723 

výdaje celkem 1 506 673,00 1 692 055,99 665 937,47 618 884,84 39,36 1,0760 

 

Podrobnější členění výdajů podle jejich charakteru je v Příloze č. 6.  

 

 

 

Čerpání výdajů (po konsolidaci) podle organizačních jednotek (v tis. Kč): 

 

Organizační jednotky 

Schválený 

rozpočet  

r. 2019 

Upravený 

rozpočet III.  

r. 2019 

Skutečnost           

1.-6./2019 

Skutečnost           

1.-6./2018 

Organizační jednotky MMH  1 169 927,00 1 275 356,11 401 913,01 404 908,05 

Transfery příspěvkovým 

organizacím 
290 227,00 370 180,89 234 645,16 181 632,89 

Ostatní dotace a dary 46 519,00 46 519,00 29 379,30 32 343,90 

Výdaje celkem 1 506 673,00 1 692 056,00 665 937,47 618 884,84 

 

Přehled čerpání výdajů podle organizačních jednotek s meziročním porovnáním je v Příloze č. 

1. 

 

 

2.1. Výdaje organizačních jednotek MMH 

 
 

OŽP: rozpočtované výdaje OŽP se za první pololetí zvýšily o 76,84 tis. Kč (jedná se  

o zvýšení výdajů o přijaté dotace na lesního hospodáře – 73,24 tis. Kč  a na výsadbu 

zpevňujících dřevin – 3,60 tis. Kč). Upravený rozpočet výdajů je plněn na 36,28 % při dosažené 

skutečnosti 307,92 tis. Kč. 

  

Přehled výdajů OŽP podle jednotlivých činností (v tis. Kč): 

 

Činnost 

Schválený 

rozpočet 

r. 2019 

Upravený 

rozpočet III.  

r. 2019 

Skutečnost         

1.–6./2019 

Skutečnost         

1.–6./2018 

% 

plnění 

Index 

2019:2018 

Správa v lesním hospodářství 0,00 73,23 73,24 35,73 100,00 2,0498 

Celospolečenské funkce lesů 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 - 

Ostatní zájmová činnost a 

rekreace 
100,00 100,00 100,00 90,00 100,00 1,1111 

Monitoring ochrany ovzduší 187,00 187,00 0,84 1,01 0,45 0,8317 

Ostatní nakládání s odpady 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 - 

Monitoring půdy a podzemní vody 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 - 
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Ostatní ochrana půdy a spodní 

vody 
50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 - 

Ochrana druhů a stanovišť 40,00 40,00 40,00 40,00 100,00 1,0000 

Chráněné části přírody 350,00 350,00 93,84 110,85 26,81 0,8465 

Ekologická výchova a osvěta 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 - 

Celkem 772,00 848,83 307,92 277,59 36,28 1,1093 

 

 

Výdaje OŠK byly za prvních šest měsíců upraveny několika rozpočtovými opatřeními, kterými 

byl rozpočet výdajů OŠK jak snížen, tak rovněž zvýšen. Ve skutečnosti jsou výdaje OŠK 

prozatím čerpány na 13,18 % při dosažené skutečnosti 2 369,82 tis. Kč. Rozpočtovými 

změnami se výdaje OŠK  snížily o 1 618,29 tis. Kč: 

 

- 2 016,96 tis. Kč zapojení schválené nespecifikované rezervy OŠK pro rok 2019 na jehož  

                                   základě dochází ke snížení výdajů OŠK a zvýšení příspěvků na provoz  

                                   MŠ, ZŠ a SVČ  

 

  - 110,00 tis. Kč snížení rozpočtovaných výdajů odboru školství a kultury a zvýšení  

                                    příspěvku na provoz p.o. ASTERIX na  materiálové zabezpečení  

                                    „Tuzemského rekreačního pobytu dětí v roce 2019“ v Písečné nad Dyjí 

 

 + 508,67 tis. Kč převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 (nerealizace  

                                   veřejné zakázky v rámci stavby „Oprava asfaltových ploch MŠ  

                                   U kamarádů“ ve výši 440,00 tis. Kč a pozastávka ze stavby „Opravy  

                                   plochých střech VŠ na ul. V. Nezvala“ ve výši 68,67 tis. Kč) 

 

 Přehled výdajů OŠK podle jednotlivých činností (v tis. Kč): 

 

Činnost 

Schválený 

rozpočet 

r. 2019 

Upravený 

rozpočet III.  

r. 2019 

Skutečnost         

1.–6./2019 

Skutečnost         

1.–6./2018 

% 

plnění 

Index 

2019:2018 

BESIP 22,00 27,00 26,62 14,13 98,58 1,8839 

Mateřské školy 5 785,00 5 918,33 1 054,67 596,39 17,82 1,7684 

Základní školy 10 792,00 8 775,04 571,02 678,06 6,51 0,8421 

Střední školy 74,00 74,00 0,80 0,00 1,08 - 

Střediska volného času 1 040,00 903,00 58,24 56,23 6,45 1,0357 

Filmová tvorba, distribuce, 

kina a shromažďování 

audiovizuálních archiválií 

0,00 260,00 3,87 0,00 1,49 - 

Ostatní záležitosti kultury  3,00 3,00 2,48 0,00 82,48 - 

Pořízení, zachování a 

obnova pamětních míst 
250,00 250,00 0,00 2,48 0,00 - 

Ostatní záležitosti kultury, 

církví a sděl. prostředků  
1 325,00 1 325,00 582,51 538,34 43,96 1,0820 

Komunální služby a 

územní rozvoj j.n. 
314,00 451,34 69,60 0,00 15,42 - 

Celkem 19 605,00 17 986,71 2 369,81 1 885,63 13,18 1,2568 

 

V Příloze č. 7, kterou zpracoval OŠK, je přehled čerpání výdajů na opravy a investice. 
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OÚR se zvýšil schválený rozpočet z částky 404 045,00 tis. Kč na současný upravený rozpočet 

výdajů ve výši 483 414,72 tis. Kč. Za první pololetí roku 2019 byly vyčerpány výdaje ve výši 

82 456,90 tis. Kč, což je 17,06 % upraveného objemu výdajů. Rozpočtovými změnami se 

výdaje OÚR zvýšily o 79 369,72 tis. Kč: 

 

+ 77 352,00 tis. Kč převod nevyčerpaných rozpočtovaných investic z roku 2018 (detailní  

                                   rozpis jednotlivých akcí je uveden v Návrhu úprav rozpočtu I. na rok  

                                   2019 – rozpočtová opatření č. 10) 

 

  + 1 500,00 tis. Kč    na akci – oprava střechy budovy radnice MMH 

 

   - 2 000,00 tis. Kč přesun finančních prostředků z odboru územního rozvoje ve prospěch  

                                   odboru komunálních služeb na realizaci akce „Rekonstrukce dopadové  

                                   plochy v parku Fibichova“ 

 

   +1 800,00 tis. Kč přesun finančních prostředků z organizačního odboru ve prospěch  

                                   odboru územního rozvoje na realizaci akce „Realizace náhradního  

                                   zdroje napětí pro budovu MMH“  

 

 +  1 420,00 tis. Kč    zvýšení výdajů na realizaci akce „Realizace náhradního zdroje napětí  

                                   pro budovu MMH“  

 

      - 702,28 tis. Kč    úprava výdajů odboru územního rozvoje na základě skutečně  

                                   obdržených dotací na akce ,, Nucené větrání s rekuperací na MŠ Mládí“  

                                   a ,, Nucené větrání s rekuperací na MŠ Přímá“. 

 

Přehled výdajů OÚR podle jednotlivých činností (v tis. Kč): 

 

Činnost 

1Schválený 

rozpočet 

r. 2019 

Upravený 

rozpočet III.  

r. 2019 

Skutečnost         

1.–6./2019 

Skutečnost         

1.–6./2018 

% 

plnění 

Index 

2019:2018 

Silnice 1 800,00 2 000,00 204,49 2 909,49 10,22 0,0703 

Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací 
28 200,00 40 764,00 8 813,94 538,81 21,62 16,3582 

Odvádění a čištění 

odpadních vod a nakládání s 

kaly 

18 000,00 27 810,00 9 809,61 91,51 35,27 107,1971 

Ostatní záležitosti vodního 

hospodářství 
7 900,00 9 893,00 732,66 133,36 7,41 5,4939 

Mateřské školy 13 900,00 27 610,00 1 520,99 1 848,98 5,51 0,8226 

Základní školy 45 400,00 36 115,72 1 017,90 7 489,06 2,82 0,1359 

Zájmová činnost v kultuře 0,00 19,00 0,00 832,49 0,00 - 

Sportovní zařízení v majetku 

obce 
26 100,00 58 702,00 11 780,64 11 634,83 20,07 1,0125 

Ostatní zájmová činnost 0,00 7 210,00 0,00 148,08 0,00 - 

Bytové hospodářství 75 905,00 84 417,00 12 459,81 39 807,61 14,76 0,3130 

Nebytové hospodářství 84 690,00 88 600,00 30 444,52 5 118,30 34,36 5,9482 

Pohřebnictví 0,00 518,00 0,00 23 259,77 0,00 - 

Územní plánování 500,00 500,00 0,00 99,22 0,00 - 
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Komunální služby a územní 

rozvoj j.n. 
50,00 50,00 12,10 0,00 24,20 - 

Ostatní záležitosti bydlení, 

komunálních služeb a 

územního rozvoje 

81 600,00 81 843,00 1 927,78 1 082,12 2,36 1,7815 

Péče o vzhled obce a 

veřejnou zeleň 
0,00 0,00 0,00 65,00 - - 

Denní stacionáře a centra 

denních služeb 
20 000,00 8 254,00 984,94 0,00 11,93 - 

Domovy důchodců 0,00 2 760,00 2 731,18 69,46 98,96 39,3145 

Domovy pro osoby se zdrav. 

postižením a domovy se 

zvláštním režimem 

0,00 179,00 0,00 69,47 0,00 - 

Požární ochrana – 

dobrovolná část 
0,00 370,00 16,34 0,00 4,41 - 

Ostatní činnosti j.n. 0,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 - 

Celkem 404 045,00 483 414,72 82 456,90 95 128,09 17,06 0,8668 

 

Čerpání rozpočtu OÚR – oddělení investic podle položek, § a akcí je v Příloze č. 8, kterou 

zpracoval OÚR. 

 

 

 

Rozpočtované výdaje ORG se v průběhu prvního pololetí zvýšily celkem čtyřmi rozpočtovými 

opatřeními a jedním rozpočtovým opatřením se výdaje snížily, a to na částku  

268 131,91 tis. Kč. Upravený rozpočet je plněn na 42,48 %. Oproti roku 2018 je čerpání výdajů 

ORG vyšší o 1 500,42 tis. Kč: 

 

+3 210,00 tis. Kč dotace na výkon státní správy - příspěvek na částečnou úhradu  

neinvestičních výdajů spojených s výkonem státní správy v přenesené  

působnosti obcí na výdaje spojené s výkonem agendy veřejného  

opatrovnictví 

 

+2 853,91 tis. Kč  dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní 

ochrany dětí 

 

+1 000,00 tis. Kč  přesun finančních prostředků z rezervy EO ve prospěch organizačního  

                                   odboru na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého  

                                   rozsahu na služby „Vytvoření koncepce rozvoje a strategie nákupů  

   ICT“. S finančním objem ve výši 1 000 000,00 Kč se již počítalo  

                                   u schváleného rozpočtu a v neinvestiční rezervě EO byla vyčleněna na  

                                   „Předfinancování projektů IT-MMH“ 

 

 -1 800,00 tis. Kč snížení rozpočtovaných výdajů organizačního odboru a přesunutí do  

rozpočtovaných výdajů odboru územního rozvoje na realizaci akce  

„Realizace náhradního zdroje napětí pro budovu MMH“ 

 

+2 306,00 tis. Kč dotace z MF ČR na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do EP 
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Přehled výdajů ORG podle jednotlivých činností (v tis. Kč): 

 

Činnosti  

Schválený 

rozpočet 

r. 2019 

Upravený 

rozpočet III.  

r. 2019 

Skutečnost         

1.–6./2019 

Skutečnost         

1.–6./2018 

% 

plnění 

Index 

2019:2018 

Pohřebnictví  170,00 270,00 109,30 94,22 40,48 1,1601 

Sběr a svoz komunálního odpadu 600,00 600,00 220,00 275,03 36,67 0,7999 

Veřejně prospěšné práce (VPP) 19 892,00 19 892,00 4 660,78 7 126,67 23,43 0,6540 

Volby do Zastupitelstva města 

Havířova 
12 498,00 12 498,00 5 652,26 4 654,17 45,23 1,2145 

Volby do Parlamentu ČR  0,00 2 306,00 2 343,89 0,00 101,64 - 

Volby prezidenta republiky - - - 2 557,04 - - 

Činnost místní správy 227 402,00 232 565,41 100 914,43 97 693,11 43,39                                                                                  1,0323 

Ostatní činnosti j.n. 0,00 0,50 0,00 - 0,00 - 

Celkem 260 562,00 268 131,91 113 900,66 112 400,24 42,48 1,0133 

 

 

 

 

 

OSV se výdaje oproti schválenému rozpočtu zvýšily o 2 315,96 tis. Kč. Jedná se o výdaje 

spojené s výkonem pěstounské péče ve výši 1 326,24 tis. Kč, o převod nevyčerpaných 

finančních prostředků na nákup automobilu pro SSmH z roku 2018 ve výši 689,70 tis. Kč  

a o úhradu penále firmy z důvodu odstoupení od smlouvy za nedodání automobilu pro SSmH 

ve výši 300,02 tis. Kč, kdy finanční prostředky ve výši 33,85 tis. Kč  budou použity na dokrytí 

rozdílu mezi nabídkovou a rozpočtovanou částkou na pořízení automobilu pro SSmH. 

Zbývající částku 266 169,00 Kč použije OSV na tyto akce: 

       - výmalba Centra volnočasových aktivit, ul. Horymírova 

       - výmalba Městského klubu seniorů, ul. Studentská 

       - výmalba klubu seniorů při DPS, ul. Karvinská 

       - statický posudek na vybourání příčky pro klub seniorů při DPS, ul. Střední 

       - kompletní stavební práce na vybourání příčky v klubu seniorů, ul. Střední. 

 

Skutečné výdaje OSV jsou za sledované období plněny na 20,10 %. 

 

 

 

 

Přehled výdajů OSV podle jednotlivých činností (v tis. Kč): 

 

Činnost 

Schválený 

rozpočet 

r. 2019 

Upravený 

rozpočet III.  

r. 2019 

Skutečnost         

1.–6./2019 

Skutečnost         

1.–6./2018 

% 

plnění 

Index 

2019:2018 

Sociálně – právní ochrana 

dětí 
16,00 16,00 5,27 10,00 32,89 0,5270 

Výkon pěstounské péče 2 561,00 3 887,24 338,67 290,67 8,71 1,1651 

Sociální péče a pomoc 

přistěhovalcům a vybraným 

etnikům 

10,00 10,00 7,99 7,91 79,99 1,0101 



19 

 

Ostatní sociální péče a 

pomoc ost. skupinám obyv. 
164,00 164,00 0,00 -5,18 0,00 - 

Kluby důchodců  3 698,00 3 964,17 1 410,40 819,69 35,58 1,7207 

Osobní asistence, peč. služba 

a podpora samost. bydlení 
0,00 723,55 0,00 0,00 0,00 - 

Ostatní služby v oblasti 

sociální prevence 
3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 - 

Celkem 6 452,00 8 767,96 1 762,33 1 123,09 20,10 1,5692 

 

 

 

 

 

OKS má za první pololetí roku 2019 vyčerpány výdaje ve výši 133 320,29 tis. Kč, což je 41,52 

% upraveného objemu výdajů. Rozpočtovými změnami se výdaje OKS zvýšily  

o 2 220,46 tis. Kč:  

 

+ 2 000,00 tis. Kč   přesun finančních prostředků z odboru územního rozvoje ve prospěch  

                                   odboru komunálních služeb na realizaci akce „Rekonstrukce dopadové  

                                   plochy v parku Fibichova“ 

 

        + 0,76 tis. Kč ochranné a pracovní pomůcky od Úřadu práce  

 

    + 109,19 tis. Kč finanční prostředky na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti  

                                    s azylovým zařízením za IV. čtvrtletí r. 2018  

 

    + 110,51 tis. Kč finanční prostředky na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti  

                                    s azylovým zařízením za I. čtvrtletí r. 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled výdajů OKS podle jednotlivých činností (v tis. Kč): 

 

Činnost/ 

druh výdajů 

Schválený 

rozpočet 

r. 2019 

Upravený 

rozpočet III.  

r. 2019 

Skutečnost         

1.–6./2019 

Skutečnost         

1.–6./2018 

% 

plnění 

Index 

2019:2018 

Zvláštní veterinární péče 5 720,00 5 720,00 2 429,19 2 535,87 42,47 0,9579 

Úspora energie a 

obnovitelné zdroje 
350,00 350,00 326,00 0,00 93,14 - 

Silnice 44 010,00 44 010,00 13 146,32 14 129,56 29,87 0,9304 

Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací 
12 640,00 12 859,70 3 355,02 3 972,06 26,09 0,8447 
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BESIP 40,00 40,00 1,52 2,66 3,80 0,5714 

Ostatní záležitosti 

v silniční dopravě 
4 530,00 4 530,00 1 845,74 1 436,55 40,74 1,2848 

Dopravní obslužnost 87 119,00 87 119,00 43 182,73 37 936,50 49,57 1,1383 

Odvádění a čištění 

odpadních vod – splašková 

kanalizace 

2 760,00 2 563,00 1 135,01 919,46 44,28 1,2344 

Odvádění a čištění 

odpadních vod j.n.    – 

dešťová kanalizace 

3 400,00 3 400,00 481,69 335,02 14,17 1,4378 

Úpravy drobných vodních 

toků 
350,00 350,00 4,01 4,81 1,14 0,8337 

Veřejné osvětlení 28 000,00 28 000,00 13 791,18 13 782,42 49,25 1,0006 

Pohřebnictví  4 330,00 4 330,00 1 304,40 1 298,92 30,12 1,0042 

Komunální služby a 

územní rozvoj j.n. 
250,00 250,00 114,81 84,87 45,93 1,3528 

Sběr a svoz nebezpečných 

odpadů 
14 000,00 14 000,00 6 068,65 5 707,76 43,35 1,0632 

Sběr a svoz komunálních 

odpadů 
45 500,00 45 500,00 20 115,11 21 191,41 44,21 0,9492 

Sběr a svoz ostatních 

odpadů 
65,00 65,00 0,00 0,00 0,00 - 

Využívání komunálních 

odpadů 
18 320,00 18 420,00 9 099,91 8 185,80 49,40 1,1112 

Ostatní nakládání s odpady 800,00 700,00 249,98 289,58 35,71 0,8633 

Monitoring půdy a 

podzemní vody 
150,00 150,00 36,91 0,00 24,60 - 

Péče o vzhled obce a 

veřejnou zeleň 
42 140,00 44 140,00 14 463,60 16 018,99 32,77 0,9029 

Veřejně prospěšné práce 3 985,00 3 985,76 1 734,38 1 590,34 43,51 1,0906 

Záležitosti krizového řízení 

j.n. 
210,00 210,00 7,88 3,94 3,75 2,0000 

Ostatní činnosti 230,00 427,00 426,25 0,00 99,82 - 

Celkem 318 899,00 321 119,46 133 320,29 129 426,52 41,52 1,0301 

 

 

 

 

 

MP má po rozpočtových úpravách rozpočtované výdaje ve výši 96 257,10 Kč. Oproti 

schválenému rozpočtu došlo k navýšení výdajů o 1 548,10 tis. Kč. Nárůst výdajů zahrnuje 

financování projektu „Asistent prevence kriminality 2018-2020“ – 645,80 tis. Kč, ,,Sociálně 

psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“ – 160,00 tis. Kč, ,,Efektivní práce s ohroženými 

dětmi a jejich rodinami“ – 63,30 tis. Kč, ,,Konference 20 let prevence MP Havířov“ – 79,00 tis. 

Kč, ,,Havířov – Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému o pět kamerových bodů 

na území města“ – 600,00 tis. Kč. 
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Přehled výdajů MP podle jednotlivých činností (v tis. Kč): 

 

Činnost 

Schválený 

rozpočet 

r. 2019 

Upravený 

rozpočet III.  

r. 2019 

Skutečnost         

1.–6./2019 

Skutečnost         

1.–6./2018 

% 

plnění 

Index 

2019:2018 

Prevence před 

drogami, alkoholem, 

nikotinem a jinými 

závislostmi 

0,00 160,00 0,00 262,00 0,00 - 

Ostatní sociální péče o 

pomoc ostatním 

skupinám obyvatelstva 

0,00 788,10 43,15 14,58 5,47 2,9595 

Bezpečnost a veřejný 

pořádek 
92 898,00 93 498,00 41 338,09 40 520,67 44,21 1,0202 

Činnost místní správy 1 811,00 1 811,00 317,78 254,75 17,55 1,2474 

Celkem 94 709,00 96 257,10 41 699,02 41 052,00 43,32 1,0158 

 

 

 

 

 

EO je jediný odbor, který má ve výdajích zahrnuty i konsolidační položky. Upravený rozpočet 

výdajů včetně konsolidačních položek je 812 540,25 tis. Kč. Z této částky představují 

konsolidační položky 754 040,59 tis. Kč. Výdaje EO po konsolidaci jsou za první pololetí 

plněny na 32,85 %.  

 

 

 

 

 

Činnosti EO zajišťované z rozpočtovaných výdajů po konsolidaci (tis. Kč): 

 

Činnost 

Schválený 

rozpočet 

r. 2019 

Upravený 

rozpočet III.  

r. 2019 

Skutečnost         

1.–6./2019 

Skutečnost         

1.–6./2018 

% 

plnění 

Index 

2019:2018 

Správa v lesním 

hospodářství 
0,00 -73,24 -73,24 -70,69 100,00 - 

Celospolečenské funkce 

lesů 
0,00 -3,60 0,00 0,00 0,00 0,0000 

Silnice 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 

Odvádění a čištění 

odpadních vod – splašková 

kanalizace 

400,00 400,00 0,00 101,00 0,00 - 

Základní školy 1 522,00 1 522,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 

Bytové hospodářství 605,00 605,00 303,71 308,38 50,20 0,9849 

Komunální služby a 

územní rozvoj j.n. 
4 285,00 4 285,00 689,24 1 114,67 16,09 0,6183 
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Ostatní záležitosti bydlení, 

komunálních služeb a 

územního rozvoje 

4 000,00 4 000,00 178,91 52,39 4,47 3,4150 

Krizová opatření 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 

Činnost místní správy 1,00 376,49 376,63 0,00 100,04 - 

Obecné výdaje 

z finančních operací 
319,00 319,00 100,20 129,99 31,41 0,7708 

Pojištění funkčně 

nespecifikované 
4 136,00 4 136,00 2 145,56 2 455,29 51,88 0,8739 

Ostatní finanční operace - 5 000,00 -5 000,00 15 389,87 12 487,43 307,80 1,2324 

Finanční vypořádání 

minulých let 
0,00 106,14 106,14 0,00 100,00 - 

Ostatní činnosti j.n. 34 500,00 47 525,87 1,16 0,00 0,00 - 

Celkem 45 068,00 58 499,66 19 218,18 16 578,47 32,85 1,1592 

Pozn.: V činnosti Odvádění a čištění odpadních vod jsou jen výdaje na poskytnutí finančních 

zápůjček na výstavbu soukromé části přípojek k nemovitostem. 

 

 

Výdaje KP se v průběhu prvního pololetí rozpočtovými opatřeními zvýšily  

o částku 514,76 tis. Kč. Po provedených rozpočtových úpravách jsou výdaje ve výši 20 329,76 

tis. Kč. Navýšení výdajů bylo následující: 
 
 

 

     + 86,76 tis. Kč převod nevyčerpaných finančních prostředků pro jednotky sboru  

                                   dobrovolných hasičů na opravy požární techniky, popř. nákupy 

                                   potřebných věcných prostředků z r. 2018 

 

   + 343,00 tis. Kč uzavření smlouvy na nákup vysílacího času, dodání programů  

                                    a poskytnutí licence s Rádiem čas 

 

   + 85,00 tis. Kč   navýšení členského příspěvku za členství ve Svazu měst a obcí ČR  

                                   v roce 2019 

 

 
 

Rozpočet výdajů odboru KP podle činností (tis. Kč): 

 

Činnost 

Schválený 

rozpočet 

r. 2019 

Upravený 

rozpočet III.  

r. 2019 

Skutečnost         

1.–6./2019 

Skutečnost         

1.–6./2018 

% 

plnění 

Index 

2019:2018 

Ostatní záležitosti 

základního vzdělání   
3 940,00 3 940,00 1 648,54 420,69 41,84 3,9187 

Ostatní záležitosti 

kultury 
- - - 658,64 - - 

Komunální služby a 

územní rozvoj j.n. 
6 655,00 6 958,27 2 057,68 2 118,59 29,57 0,9712 

Ostatní záležitosti 

bydlení, komunálních 
4 438,00 4 467,58 862,43 450,12 19,30 1,9160 
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služeb a územního 

rozvoje j.n. 

Změny technologií 

vytápění 
500,00 659,00 417,37 65,21 63,33 6,4004 

Ochrana obyvatelstva 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 

Požární ochrana – 

dobrovolná část 
1 157,00 1 243,76 454,20 2 003,61 36,52 0,2267 

Zastupitelstvo obce 1 370,00 1 380,00 524,90 371,67 38,04 1,4123 

Činnost místní správy 1 030,00 1 115,15 886,72 881,94 79,52 1,0054 

Ostatní správa v oblasti 

krizového řízení 
50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 

Ostatní činnosti j.n. 500,00 341,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 

Mezinárodní spolupráce 150,00 150,00 26,06 65,95 17,37 0,3955 

Celkem 19 815,00 20 329,76 6 877,90 7 036,42 33,83 0,9775 

 

Činnost Zastupitelstvo obce má kromě KP také ORG. ORG v této činnosti zajišťuje osobní 

výdaje, školení a provozní výdaje, KP zajišťuje především občerstvení a věcné dary. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Příspěvky a transfery organizacím 
 

V následující tabulce je přehled struktury příspěvků organizacím (tis. Kč):  

  

Položka/bez položky 

Schválený 

rozpočet 

r. 2019 

Upravený  

rozpočet III.  

r. 2019 

Skutečnost         

1.–6./2019 

Skutečnost         

1.–6./2018 

% 

plnění 

Index 

2019:2018 

5331 příspěvek na provoz 278 619,00 281 074,41 155 537,41 142 360,16 55,34 1,0926 

5336 neinvestiční dotace 0,00 71 016,97 65 543,25 38 622,03 92,29 1,6970 

6351 investiční příspěvek 11 608,00 11 608,00 7 083,00 665,00 61,02 10,6511 

6356 investiční dotace 0,00 6 481,50 6 481,50 0,00 100,00 - 

Celkem příspěvkové 

organizace 
290 227,00 370 180,88 234 645,16 181 647,19 63,39 1,2918 

Ostatní dotace a dary 46 519,00 46 519,00 29 379,30 32 329,60 63,16 0,9087 

Celkem 336 746,00 416 699,88 264 024,46 213 976,79 63,36 1,2339 

 

V Příloze č. 1, část „Výdaje“ je přehled městem zřízených příspěvkových organizací a jejich 

rozpočty transferových položek včetně jejich plnění a meziročního porovnání. Všechny 

uvedené transferové položky jdou přes rozpočet (účty) města. Transfery, které poskytovatel 

převádí přímo na účty městem zřízeným příspěvkovým organizacím nejsou uvedeny. 

 

V Příloze č. 9 (zpracovatelem je OŠK) je přehled čerpání těchto příspěvků a dotací podle 

jednotlivých subjektů a nebo seskupení. 
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3. FINANCOVÁNÍ 
 

 

Financováním je vynulován rozdíl mezi příjmy a výdaji (saldo). Ve schváleném rozpočtu bylo 

saldo -75 276,00 tis. Kč a financování tak činilo +75 276,00 tis. Kč. Vlivem rozpočtových změn 

se saldo změnilo na -191 542,52 tis. Kč a tomu odpovídá i financování s opačným znaménkem. 

 

K 30. 6. 2019 je saldo mezi příjmy a výdaji +133 559,95 tis. Kč. Toto saldo je vynulováno 

financováním, které je tvořeno následovně: 

 

-dlouhodobě přijaté půjčené prostředky (úvěry) 0,00 tis. Kč 

-uhrazené splátky přijatých půjček (úvěrů) -52 500,00 tis. Kč 

-operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů     

 vládního sektoru 
+13 401,19 tis. Kč 

-změna stavu na bankovních účtech -94 461,14 tis. Kč 

 

 

Splátky jistin úvěrů a stav závazků podle úvěrových smluv (tis. Kč):  

 

Úvěr 
Schválený 

rozpočet                   

r. 2019 

Skutečnost                 

1-6/2019 

Skutečnost                 

1-6/2018 

Závazky 

z úvěrů  

k 30. 6. 2019 

KB, a.s. 400 mil. Kč 72 960,00 36 480,00 36 480,00 182 229,74 

KB, a.s. 160 mil. Kč 32 040,00 16 020,00 16 020,00 111 939,95 

Celkem 105 000,00 52 500,00 52 500,00 294 169,69 

 

 

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 

(položka 8901) není ve schváleném ani upraveném rozpočtu. K 30.6. je na této položce stav  

+ 13 401,19 tis. Kč. V případě města Havířova se jedná o příjmy a výdaje související s daňovým 

přiznáním k DPH z hlavní a hospodářské činnosti. Příjmy se zaznamenávají s kladným, výdaje 

se záporným znaménkem. 

 

Přehled o stavu peněžních prostředků na rozpočtových účtech města (tis. Kč): 

 

Účet 
Stav peněžních prostředků Rozdíl                         

(konečný stav-počáteční stav) k 1.1.2019 k 30.6.2019 

FRR 161 941,22 277 030,13 +115 088,91 

FRHA 30 057,40 27 855,35 -2 202,05 

FŽP 892,18 862,26 -29,92 

FNB 96 706,39 67 503,73 -29 202,66 

FB 606,68 745,51 +138,83 

FVPA 30 909,94 17 112,83 -13 797,11 

Celkem účelové fondy 321 113,81 391 109,81 + 69 996,00 

SF 3 731,82 4 056,30 +324,48 

ZBÚ 172 360,91 196 501,59 +24 140,68 

Celkem 497 206,54 591 667,70 + 94 461,16 

Poznámka: Změna stavu = Rozdíl s opačným znaménkem. 
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Tok a tvorba peněžních prostředků na rozpočtových účtech města je v Příloze č. 11. Položky 

Financování jsou v Příloze č. 1. 

 

 

 

 

4. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 
 

 

Hospodářská činnost - Městská realitní agentura, s.r.o. 

 

Výnosy z pronájmu bytů za leden až červen 2019 se ještě odvíjí od schválené výše nájemného 

od dne 1. 1. 2013, které činí dle technického zabezpečení bytových domů 45,00 Kč/m2 

u nesanovaných domů, 50,- Kč/m2 u domů částečně sanovaných jen zateplením pláště 

bez výměny oken, 52,50 Kč u domů jen s vyměněnými okny a 55,- Kč/m2 u domů plně 

sanovaných – výměna oken i zateplen plášť. K úpravě výše nájemného dojde s účinností od  

1. 7. 2019. Výnosy z pronájmu bytů za leden až červen roku 2019 byly dosaženy 

ve výši 143 018,83 tis. Kč, což představuje 50,06 % celoročního plánovaného plnění a z toho 

lze vyvodit, že vývoj je blízko předpokladu. Příjem z pronájmu nebytových prostor byl za leden 

až červen roku 2019 dosažen ve výši 9 637,58 tis. Kč, což představuje plnění 53,25 %. Tato 

hodnota je v prvním pololetí roku částečně ovlivněna tím, že někteří klienti v lednu hradí 

celoroční výši nájemného, což se v průběhu roku projeví snížením dosaženého procenta. 

V porovnání se stejným obdobím předchozího roku 2018 jsou výnosy z pronájmu nebytových 

prostor vyšší o 184,81 tis. Kč. Celkové výnosy hospodářské činnosti svojí hodnotou 

155 971,55 tis. Kč (51,18 % ročního plánu) dokladují úspěšný průběh plánu za leden 

až červen r. 2019. 

 

V nákladové části hospodářské činnosti za hodnocené období byla dosažena hodnota oprav 

a udržování ve výši 84 457,26 tis. Kč tj. 64,94 % ročního plánu. Celková hodnota nákladů 

za leden až červen roku 2019 byla dosažena ve výši 117 251,81 tis. Kč (59,69 % ročního plánu). 

 

Hospodářský výsledek byl za leden až červen 2019 dosažen ve výši 38 719,74 tis. Kč 

před zdaněním, což představuje 35,76 % celoročního plnění. 

 

Ze strany společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. je nadále prioritou také oblast vývoje 

dluhů u nájmu z bytů. V absolutní hodnotě této kumulované veličiny došlo k poklesu 

v červnu 2019 o 245,8 tis. Kč oproti stavu v předchozím měsíci (v 5/2019 činí dluhy 

19 725,2 tis. Kč kumulativně od r. 2000 oproti stavu v 6/2019, kde je evidovaná hodnota 

19 479,4 tis. Kč). 

 

 

Údaje o výnosech a nákladech hospodářské činnosti MRA, s.r.o. jsou v Příloze č.14. 

 

 

 

 

 

Hospodářská činnost - Technické služby Havířov a.s. 
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Hospodářskou činnost při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu (splašková kanalizace) 

zabezpečuje statutární město Havířov prostřednictvím obchodní společnosti města Technické 

služby Havířov a.s. v souladu se Zásadami pro vedení hospodářské činnosti při provozování 

kanalizace pro veřejnou potřebu schválenými Radou města Havířova dne  

3. 4. 2013 (usnesení č. 3747/54RM/2013). 

 

Výše výnosů ve sledovaném období 01 - 06/2019 činí 4 058 944,16 Kč. 

 

Platba na stočném od 1 559 odběratelů připojených na kanalizace vybudované městem Havířov 

dosáhla za období 01-06/2019 výše 4 058 927,64 Kč. Zbylé položky výnosů tvoří úroky, 

mimořádné provozní výnosy a haléřové vypořádání od počátku roku. 

 

Mezi nákladové položky patří platby Severomoravským vodovodům a kanalizacím Ostrava a.s. 

- položka spotřeba energie, které činí za převod a čištění splaškových vod na ČOV včetně 

vyčištění m3 splaškové vody 15,59 Kč/m3 bez DPH. Celkově za předčištění vod v období  

01-06/2019 činí položka spotřeba energie 1 505 775,74 Kč. Mezi nákladové položky patří 

rovněž ostatní služby ve výši 2 700 680,47 Kč tvořené převážně platbou za provoz kanalizace 

vyplývající z provozní smlouvy a dohody o činnostech s provozem kanalizace souvisejících 

(2 621 755,02 Kč), platbou za informace o stavech vodoměrů Severomoravským vodovodům  

a kanalizacím Ostrava a.s. (59 638,84 Kč) a platby za vedení účtu, vypořádání DPH (19 286,61 

Kč).  

 

Výše nákladů ve sledovaném období 01 - 06/2019 činí 4 206 456,21 Kč. 

 

Hospodářský výsledek účtu hospodářské činnosti k 30. 6. 2019 činí 147 512,05 Kč. 

 
Údaje o výnosech a nákladech hospodářské činnosti TSH a.s. jsou v Příloze č.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ZÁKLADNÍ ROZVAHOVÉ ÚČTY  
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Hospodaření města nelze hodnotit pouze podle výsledkových účtů (výnosy, náklady), ale také 

podle účtů, které vypovídají o stavu majetku města, to jsou tzv. rozvahové účty. 

Na rozvahových účtech je evidován i majetek, který je používán pro hospodářskou činnost  

a to i přesto, že hospodářská činnost není součástí rozpočtu města Havířova. 

Výsledkové účty začínají 1. ledna a končí 31. prosince daného roku, na rozdíl od rozvahových 

účtů, které pokračují v dalším období. Stav dlouhodobého nehmotného, dlouhodobého 

hmotného a dlouhodobého finančního majetku byl účtován v pořizovací hodnotě, případně 

v ceně ocenění.  

 

Stav a vývoj dlouhodobého nehmotného majetku (tis. Kč): 

Dlouhodobý nehmotný majetek 
Stav 

k 1.1.2019 
Stav 

k 30.6.2019 
Rozdíl 

Software 15 196,82 13 658,84 -1 537,98  

Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  0,00 0,00 0,00 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 378,25 1 259,39 -118,86 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 

Celkem 16 575,07 14 918,23 -1 656,84 

 

 

Přehled dlouhodobého hmotného majetku a jeho změny (tis. Kč): 

Dlouhodobý hmotný majetek 
Stav 

k 1.1.2019 
Stav 

k 30.6.2019 
Rozdíl 

Pozemky 471 263,11 473 895,37 +2 632,26 

Kulturní předměty 23 368,83 23 368,83 0,00 

Stavby 4 145 025,77 4 171 198,56 +26 172,79 

Samostatné hmotné movité věci a soubory 

hmotných movitých věcí 
63 248,86 53 949,04 -9 299,82 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 2 519,04 2 502,54 -16,50 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 190 837,17 130 308,68 -60 528,49 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 11 323,71 17 296,29 +5 972,58 

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 4 008,84 3 576,89 -431,95 

Celkem 4 911 595,33 4 876 096,20 -35 499,13 

 

 

Přehled o stavu a vývoji dlouhodobého finančního majetku v hodnoceném období (tis. Kč): 

Dlouhodobý finanční majetek 
Stav 

k 1.1.2019 
Stav 

k 30.6.2019 
Rozdíl 

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 505 943,08 505 943,08 0,00 

z toho:    

- Zámek Havířov, s. r. o. 427,00 427,00 0,00 

- Městská realitní agentura, s. r. o. 15 703,00 15 703,00 0,00 

- Technické služby Havířov, a. s. 117 494,08 117 494,08 0,00 

- Havířovská teplárenská společnost, a. s. 372 319,00 372 319,00 0,00 

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 0,00 0,00 0,00 

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 3 702,44 3 702,44 0,00 

z toho:    

- Severomoravské vodovody a kanalizace, a. s. 3,38 3,38 0,00 
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- DEPOS, a. s. 455,00 455,00 0,00 

- ČSAD Havířov, a. s. 3 244,06 3 244,06 0,00 

- KIC odpady, a. s. 0,00 0,00 0,00 

- Ostatní cenné papíry 0,00 0,00 0,00 

Celkem 509 645,52 509 645,52 0,00 

 

 

Stav a vývoj dlouhodobých pohledávek (tis. Kč): 

Dlouhodobé pohledávky 
Stav 

k 1.1.2019 
Stav 

k 30.6.2019 
Rozdíl 

Poskytnuté návratné finanční výpomoci 

dlouhodobé 
168,23 125,31 -42,92 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 1,51 1,51 0,00 

Ostatní dlouhodobé pohledávky 0,70 0,70           0,00 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 84 539,10 48 660,96 -35 878,14 

Celkem 84 709,54 48 788,48 -35 921,06 

 

 

Přehled stálých aktiv (tis. Kč): 

Stálá aktiva 
Stav 

k 1.1.2019 
Stav 

k 30.6.2019 
Rozdíl 

Dlouhodobý nehmotný majetek 16 575,07 14 918,23 -1 656,84 

Dlouhodobý hmotný majetek 4 911 595,33 4 876 096,20 -35 499,13 

Dlouhodobý finanční majetek 509 645,52 509 645,52 0,00 

Dlouhodobé pohledávky 84 709,54 48 788,48 -35 921,06 

Celkem 5 522 525,46 5 449 448,43 -73 077,03 

 

 

Stav a vývoj oběžných aktiv podle účtů (tis. Kč): 

Oběžná aktiva 
Stav 

k 1.1.2019 
Stav 

k 30.6.2019 
Rozdíl 

Zásoby 3 295,77 3 292,37 -3,40 

z toho:    

- materiál na skladě 3 247,45 3 247,45 0,00 

- zboží na skladě 48,32 44,92 -3,40 

Krátkodobé pohledávky 349 210,20 445 774,66 +96 564,46 

z toho:     

- odběratelé 3 663,07 901,31 -2 761,76 

- krátkodobé poskytnuté zálohy 12 943,97 15 024,64 +2 080,67 

- jiné pohledávky z hlavní činnosti 27 826,09 35 034,01 +7 207,92 

- poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 11 947,25 2 282,83 -9 664,42 

- pohledávky za zaměstnanci 329,35 271,54 -57,81 

- daň z přidané hodnoty 193,69 175,88 -17,81 

- pohledávky za vybranými ústředními vládními 

institucemi 
1 157,86 31 704,81 +30 546,95 

- krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 28 048,98 49 037,78 +20 988,80 

- náklady příštích období 4 301,18 128 266,27 +123 965,09 

- příjmy příštích období 1 248,40 0,00 -1 248,40 
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- dohadné účty aktivní 77 473,45 77 234,37 -239,08 

- ostatní krátkodobé pohledávky 180 076,91 105 841,22 -74 235,69 

Krátkodobý finanční majetek 600 253,38 684 815,60 +84 562,22 

z toho:    

- jiné běžné účty 43 378,81 45 431,02 +2 052,21 

- běžný účet  58 558,71 46 561,70 -11 997,01 

- základní běžný účet (ZBÚ) ÚSC 172 360,91 196 501,59 +24 140,68 

- běžné účty fondů ÚSC 324 845,63 395 166,10 +70 320,47 

- ceniny 1 085,44 538,45 -546,99 

- pokladna 23,88 616,74 +592,86 

Celkem 952 759,35 1 133 882,63 +181 123,28 

 

Krátkodobé pohledávky souvisí jak s hlavní činností (to jsou organizační jednotky – odbory) 

tak i s hospodářskou činností, kterou pro město na základě smluvního vztahu zajišťuje MRA, 

s. r. o. (HČ 1). Od 1. 1. 2013 to jsou i krátkodobé pohledávky z hospodářské činnosti, kterou 

zajišťují pro město Havířov Technické služby Havířov, a. s. (HČ 2). 

 

 

Vývoj krátkodobých pohledávek (tis. Kč): 

Krátkodobé pohledávky  
Stav 

k 1.1.2019 
Stav 

k 30.6.2019 
Rozdíl 

Odběratelé MMH 2 097,88 374,99 -1 722,89 

Odběratelé HČ 1 1 277,76 402,71 -875,05 

Odběratelé HČ 2 287,43 123,61 -163,82 

Celkem odběratelé 3 663,07 901,31 -2 761,76 

Krátkodobé poskytnuté zálohy MMH 3 995,91 6 572,18 + 2 576,27 

Krátkodobé poskytnuté zálohy HČ 1 8 948,06 8 452,46 -495,60 

Celkem krátkodobé poskytnuté zálohy 12 943,97 15 024,64 +2 080,67 

Jiné pohledávky z hlavní činnosti MMH 27 826,09 35 034,01 +7 207,92 

Jiné pohledávky z hlavní činnosti HČ 0,00 0,00 0,00 

Celkem jiné pohledávky z hlavní činnosti 27 826,09 35 034,01 +7 207,92 

Poskytnuté návratné finanční výpomoci 

krátkodobé 
MMH 11 947,25 2 282,83 -9 664,42 

Pohledávky za zaměstnanci MMH 329,35 271,54 -57,81 

Pohledávky za zaměstnanci HČ 0,00 0,00 0,00 

Celkem pohledávky za zaměstnanci 329,35 271,54 -57,81 

Daň z přidané hodnoty MMH -607,60 -2,05 +605,55 

Daň z přidané hodnoty HČ 1 688,62 0,00 -688,62 

Daň z přidané hodnoty HČ 2 112,67 177,93 +65,26 

Celkem daň z přidané hodnoty 193,69 175,88 -17,81 

Pohledávky za vybranými ústředními 

vládními institucemi 
MMH 1 157,86 31 704,81 +30 546,95 

Pohledávky za vybranými ústředními 

vládními institucemi 
HČ 0,00 0,00 0,00 

Celkem pohledávky za vybranými ústředními 

vládními institucemi 
1 157,86 31 704,81 +30 546,95 
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Krátkodobé poskytnuté zálohy na 

transfery 
MMH 28 048,98 49 037,78 +20 988,80 

Krátkodobé poskytnuté zálohy na 

transfery 
HČ 0,00 0,00 0,00 

Celkem krátkodobé poskytnuté zálohy na 

transfery 
28 048,98 49 037,78 +20 988,80 

Náklady příštích období MMH 

HČ 

4 301,18 128 266,27 +123 965,09 

Náklady příštích období 0,00 0,00 0,00 

Celkem náklady příštích období 4 301,18 128 266,27 +123 965,09 

Příjmy příštích období MMH 1 248,40 0,00 -1 248,40 

Příjmy příštích období HČ 0,00 0,00 0,00 

Celkem příjmy příštích období  1 248,40 0,00 -1 248,40 

Dohadné účty aktivní MMH 

HČ 

77 473,45 77 234,37 -239,08 

Dohadné účty aktivní 0,00 0,00 0,00 

Celkem dohadné účty aktivní 77 473,45 77 234,37 -239,08 

Ostatní krátkodobé pohledávky MMH 

HČ 1 

949,12 1 674,85 +725,73 

Ostatní krátkodobé pohledávky 179 127,79 104 166,37 -74 961,41 

Celkem ostatní krátkodobé pohledávky 180 076,91 105 841,22 -74 235,69 

Celkem krátkodobé pohledávky MMH 158 767,87 332 451,58  +173 683,71 

Celkem krátkodobé pohledávky HČ 1 190 042,23 113 021,54 -77 020,69 

Celkem krátkodobé pohledávky HČ 2 400,10 301,54 -98,56 

CELKEM KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY 349 210,20 445 774,66 +96 564,46 

 

 

Přehled o stavu a vývoji aktiv (tis. Kč): 

Aktiva celkem (souhrn aktiv) 
Stav 

k 1.1.2019 
Stav 

k 30.6.2019 
Rozdíl 

Stálá aktiva 5 522 525,46 5 449 448,43 -73 077,03 

Oběžná aktiva 952 759,35 1 133 882,63 +181 123,28 

Celkem 6 475 284,81 6 583 331,06 +108 046,25 

 

Zdrojem financování aktiv jsou pasiva. Objem aktiv se musí rovnat objemu pasiv. Pasiva 

členíme na vlastní kapitál (dříve vlastní zdroje) a na cizí zdroje. 

 

Vlastní kapitál je účtován na více rozvahových účtech, jak je zřejmé z přehledu o stavu těchto 

účtů (tis. Kč): 

Vlastní kapitál (vlastní zdroje) 
Stav 

k 1.1.2019 
Stav 

k 30.6.2019 
Rozdíl 

Jmění účetní jednotky a upravující položky 3 091 810,52 2 842 225,91 -249 584,61 

z toho:    

- jmění účetní jednotky 3 461 310,81 3 244 271,28 -217 039,53 

- transfery na pořízení dlouhodobého majetku 

- oceňovací rozdíly při prvním použití metody 

- jiné oceňovací rozdíly 

862 785,43  830 785,43  -32 000,00 

-1 529 606,33 -1 529 606,33 0,00 

278 729,17 278 360,29 -368,88 

- opravy předcházejících účetních období 18 591,44 18 591,44 0,00 

Fondy účetní jednotky 324 736,58 395 218,46 +70 481,88 
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z toho:    

- ostatní fondy 324 736,58 395 218,46 +70 481,88 

 Celkem výsledek hospodaření   2 220 188,20 2 532 728,31 +312 540,11 

z toho:     

- výsledek hospodaření běžného  

   účetního období 
MMH 382 860,34 289 432,06 -93 428,28 

- výsledek hospodaření běžného  

   účetního období 
HČ 1 60 681,64 26 447,89 -34 233,75 

- výsledek hospodaření běžného  

   účetního období 
HČ 2 -7 657,76 -3 339,84 + 4 316,92 

Celkem výsledek hospodaření běžného  

účetního období 
435 885,22 312 540,11 -123 345,11 

- výsledek předcházejících  

účetních období 
MMH 1 437 282,22 1 820 143,56 +382 861,34 

- výsledek předcházejících  

účetních období 
HČ 1 378 319,92 439 001,56 +60 681,64 

- výsledek předcházejících  

účetních období 
HČ 2 -31 299,16 -38 956,92 -7 657,76 

Celkem výsledek hospodaření 

předcházejících účetních období 
1 784 302,98 2 220 188,20 +435 885,22 

Celkem 5 636 735,30 5 770 172,68 +133 437,38 

 

Cizí zdroje (tis. Kč):  

Cizí zdroje 
Stav 

k 1.1.2019 
Stav 

k 30.6.2019 
Rozdíl 

Dlouhodobé závazky 394 349,05 372 614,11 - 21 734,94 

z toho:     

- dlouhodobé úvěry 346 669,68 294 169,68 - 52 500,00 

- ostatní dlouhodobé závazky 1 716,30 1 688,14 - 28,16 

- dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 45 963,07 76 756,29 + 30 793,22 

Krátkodobé závazky 444 200,46 440 544,27 - 3 656,19 

z toho:     

- dodavatelé 42 630,68 64 198,32 + 21 567,64 

- krátkodobé přijaté zálohy 215 085,86 109 389,75 - 105 696,11 

- závazky z dělené správy  39,75 109,75 + 70,00 

- zaměstnanci 11 750,50 15 814,59 + 4 064,09 

- jiné závazky vůči zaměstnancům 502,51 356,00 - 146,51 

- sociální zabezpečení 5 690,31 6 565,94 + 875,63 

- zdravotní pojištění 2 463,18 2 838,00 + 374,82 

- důchodové spoření 0,00 0,00  0,00 

- ostatní daně, poplatky a jiná obdobná 

peněžitá plnění 
2 356,15 2 914,04 + 557,89 

- daň z přidané hodnoty 0,00 3,23 + 3,23 

- závazky k vybraným místním vládním 

institucím 
0,00 128 664,63 + 128 664,63 
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- krátkodobé přijaté zálohy na transfery 0,00 12 468,00 + 12 468,00 

- výdaje příštích období 129,47 0,00 - 129,47 

- výnosy příštích období 34,49 30 474,97 + 30 440,48 

- dohadné účty pasivní 115 761,68 20 138,54 - 95 623,14 

- ostatní krátkodobé závazky 47 755,88 46 608,51 - 1 147,37 

Celkem 838 549,51 813 158,38 - 25 391,13 

 

 

Pasiva celkem (tis. Kč): 

Pasiva celkem (souhrn pasiv) 
Stav 

k 1.1.2019 
Stav 

k 30.6.2019 
Rozdíl 

Vlastní kapitál  5 636 735,30 5 770 172,68 +133 437,38 

Cizí zdroje  838 549,51 813 158,38 - 25 391,13 

Celkem 6 475 284,81 6 583 331,06 +108 046,25 

Podíl cizích zdrojů na pasivech celkem (%) 12,95 12,95 - 

 

 

Podíl cizích zdrojů jako zdroje celkových aktiv za období let 2016 až 2019 (tis. Kč): 

 
Stav 

k 1.1.2016 
Stav 

k 1.1.2017 

Stav 
k 1.1.2018 

Stav 
k 30.6.2018 

Stav 
k 30.6.2019 

Cizí zdroje (CZ) 985 780,71 813 086,11 921 386,31 854 651,80 813 158,38 

Celkem aktiva (CA) 6 008 229,67 6 112 089,57 6 333 829,30 6 369 619,01 6 583 331,06 

Podíl CZ k CA (%) 16,41 13,30 14,55 13,42 12,35 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

V následující tabulce je stav závazků z úvěrových smluv (tis. Kč): 

0,00

2 000 000,00

4 000 000,00

6 000 000,00

8 000 000,00

rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019

Podíl cizích zdrojů na celkových aktivech

Cizí zdroje Celkem aktiva
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Stav 
k 1.1.2014 

Stav 
k 1.1.2015 

Stav 
k 1.1.2016 

Stav 
k 1.1.2017 

Stav 
k 1.1.2018 

Stav 
k 30.6.2018 

Stav 
k 30.6.2019 

674 168,67 631 709,13 489 169,13 386 004,13 451 669,69 399 169,68 294 169,68 

Poznámka: Město Havířov nemá krátkodobé úvěry. 

 

 

Krátkodobé závazky z hlavní činnosti (MMH) a hospodářské činnosti podle jednotlivých účtů 

(tis. Kč): 

 

Krátkodobé závazky  
Stav 

k 1.1.2019 
Stav 

k 30.6.2019 
Rozdíl 

Dodavatelé MMH 29 867,78 39 627,73 + 9 759,95 

Dodavatelé HČ 1 11 834,47 23 263,82 + 11 429,35 

Dodavatelé HČ 2 928,43 1 306,77 + 378,34 

Celkem dodavatelé 42 630,68 64 198,32 + 21 567,64 

Krátkodobé přijaté zálohy MMH 1 187,95 616,99 - 570,96 

Krátkodobé přijaté zálohy HČ 1 213 897,91 108 772,76 - 105 125,15 

Celkem krátkodobé přijaté zálohy 215 085,86 109 389,75 - 105 696,11 

Závazky z dělené správy  MMH 39,75 109,75 + 70,00 

Závazky z dělené správy  HČ 0,00 0,00  0,00 

Celkem závazky z dělené správy  39,75 109,75 + 70,00 

Zaměstnanci MMH 11 750,50 15 814,59 + 4 064,09 

Zaměstnanci HČ 0,00 0,00  0,00 

Celkem zaměstnanci 11 750,50 15 814,59 + 4 064,09 

Jiné závazky vůči zaměstnancům MMH 502,51 356,00 - 146,51 

Jiné závazky vůči zaměstnancům HČ 0,00 0,00  0,00 

Celkem jiné závazky vůči zaměstnancům 502,51 356,00 - 146,51 

Sociální zabezpečení MMH 

HČ 

5 690,31 6 565,94 + 875,63 

Sociální zabezpečení 0,00 0,00  0,00 

Celkem sociální zabezpečení 5 690,31 6 565,94 + 875,63 

Zdravotní pojištění MMH 

HČ 

2 463,18 2 838,00 + 374,82 

Zdravotní pojištění 0,00 0,00  0,00 

Celkem zdravotní pojištění 2 463,18 2 838,00 + 374,82 

Důchodové spoření MMH 

HČ 

0,00 0,00  0,00 

Důchodové spoření 0,00 0,00  0,00 

Celkem důchodové spoření 0,00 0,00  0,00 

- ostatní daně, poplatky a jiná obdobná 

peněžitá plnění 
MMH 2 356,15 2 914,04 + 557,89 

- ostatní daně, poplatky a jiná obdobná 

peněžitá plnění 
HČ  0,00 0,00  0,00 

Celkem ostatní daně, poplatky a jiná 

obdobná peněžitá plnění 
 2 356,15 2 914,04 + 557,89 

- daň z přidané hodnoty MMH 0,00 - 1 974,33 -    1 974,33 

- daň z přidané hodnoty HČ 1 0,00 1 974,33 + 1 974,33 

- daň z přidané hodnoty HČ 2 0,00 0,00  0,00 

Celkem daň z přidané hodnoty  0,00 0,00  0,00 
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- závazky k vybraným ústředním 

vládním institucím 
MMH 0,00 3,23 + 3,23 

Celkem závazky k vybraným ústředním 

vládním institucím 
0,00 3,23 + 3,23 

- závazky k vybraným místním 

vládním institucím 
MMH 0,00 128 664,63 + 128 664,63 

- závazky k vybraným místním 

vládním institucím 
HČ 0,00 0,00  0,00 

Celkem závazky k vybraným místním 

vládním institucím 
 0,00 128 664,63 + 128 664,63 

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery MMH 

HČ 

0,00 12 468,00 + 12 468,00 

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 0,00 0,00  0,00 

Celkem krátkodobé přijaté zálohy na transfery 0,00 12 468,00 + 12 468,00 

Výdaje příštích období MMH 

HČ 

129,47 0,00 - 129,47 

Výdaje příštích období 0,00 0,00  0,00 

Celkem výdaje příštích období 129,47 0,00 - 129,47 

Výnosy příštích období MMH 34,49 30 474,97 + 30 440,48 

Výnosy příštích období HČ 0,00 0,00  0,00 

Celkem výnosy příštích období  34,49 30 474,97 + 30 440,48 

Dohadné účty pasivní MMH 90 133,61 20 138,54 - 69 995,07 

Dohadné účty pasivní HČ 1 25 628,07 0,00 - 25 628,07 

Dohadné účty pasivní HČ 2 0,00 0,00  0,00 

Celkem dohadné účty pasivní 115 761,68 20 138,54 - 95 623,14 

Ostatní krátkodobé závazky MMH 44 605,05 45 516,63 + 911,58 

Ostatní krátkodobé závazky HČ 1 3 150,83 1 091,88 - 2 058,95 

Ostatní krátkodobé závazky HČ 2 0,00 0,00  0,00 

Celkem ostatní krátkodobé závazky 47 755,88 46 608,51 - 1 147,37 

Celkem krátkodobé závazky MMH 188 760,75 304 134,71 + 115 373,96 

Celkem krátkodobé závazky HČ 1 254 511,28 135 102,79 - 119 408,49 

Celkem krátkodobé závazky HČ 2 928,43 1 306,77 + 378,34 

CELKEM KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 444 200,46 440 544,27 - 3 656,19 

 

Část závazků organizačních jednotek MMH jsou peněžní prostředky na účtech cizích 

prostředků (nejedná se o rozpočtové účty). Na účtu kaucí jsou kauce za byty v majetku města. 

Na depozitním účtu jsou např. finanční prostředky nesvéprávných občanů, kde je opatrovníkem 

město Havířov. Dále pak jsou zde jistoty k veřejným zakázkám.  

 

Účty cizích prostředků (tis. Kč):  

Účty cizích prostředků 
Stav 

k 1.1.2019 
Stav 

k 30.6.2019 
Rozdíl 

Účet kaucí 29 762,11 30 490,71          + 728,60 

Depozitní účet 13 616,70 14 940,30         + 1 323,60 

Celkem 43 378,81 45 431,01 + 2 052,20 
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6. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ    

 

 

Za první pololetí z 18 MŠ vykázaly ztrátu 3 subjekty, a to ve výši -143,87 tis. Kč. Zbývajících 

15 MŠ mělo za první pololetí roku 2019 kladný výsledek hospodaření v celkové výši +3 124,49 

tis. Kč. Celkový výsledek hospodaření MŠ je v daném období 2 980,62 tis. Kč. Ve stejném 

období roku 2018 byl celkový výsledek hospodaření + 2 953,18 tis. Kč (z toho 1 MŠ vykázala 

ztrátu ve výši -46,76 tis. Kč a zbývajících 17 MŠ mělo kladný výsledek hospodaření v celkové 

výši 2 906,42 tis. Kč). 

 

Ze 17 ZŠ hospodařily se ztrátou celkem 2 subjekty a součet záporných výsledků hospodaření 

je -213,40 tis. Kč. Zbývajících 15 ZŠ mělo za první pololetí roku 2019 kladný výsledek 

hospodaření v celkové výši +11 599,89 tis. Kč. Celkový výsledek hospodaření ZŠ je v daném 

období +11 383,49 tis. Kč. Ve stejném období roku 2018 byl celkový výsledek hospodaření 

+4 224,21 tis. Kč (z toho 3 ZŠ vykázaly ztrátu ve výši -646,05 tis. Kč a zbývajících 14 ZŠ 

vykázalo kladný hospodářský výsledek ve výši +4 870,26 tis. Kč). 

 

ASTERIX dosáhl za prvních šest měsíců roku 2019 výsledek hospodaření +1 666,41 tis. Kč, to 

je o 53,12 tis. Kč více než stejném období roku 2018. 

 

Domov seniorů Havířov měl za dané období hospodářský výsledek +14 304,60 tis. Kč. Ve 

stejném období roku 2018 byl výsledek hospodaření nižší o 3 996,41 tis. Kč, kdy dosáhl 

hodnoty +10 308,19 tis. Kč.  

 

MK ukončila první pololetí roku 2019 se ztrátou -98,06  tis. Kč. Ve stejném období roku 2018 

dosáhla organizace kladného výsledku hospodaření ve výši +412,96 tis. Kč. 

 

MKS dosáhla za první pololetí roku 2019 kladného výsledku hospodaření ve výši  

+1 642,47 tis. Kč. Při meziročním srovnání je pokles o 236,19 tis. Kč (výsledek hospodaření 

byl ve výši +1 878,66 tis. Kč).  

 

SSmH dosáhly oproti roku 2018 podstatně nižšího kladného hospodářského výsledku, a to ve 

výši +988,12 tis. Kč. Ve stejném období roku 2018 byl výsledek hospodaření 

 +3 683,41 tis. Kč 

 

SSRZ v hodnoceném období skončila se záporným hospodářským výsledkem ve výši  

-1 807,59 tis. Kč. Ve stejném období roku 2018 skončila organizace s kladným hospodářským 

výsledkem +229,54 tis. Kč. 

 

SANTÉ má, tak jako v loňském roce, výsledek hospodaření kladný +6 728,02 tis. Kč. V roce 

2018 byl výsledek hospodaření nižší  a činil +2 039,99 tis. Kč.  

 

Přehled výsledků hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací včetně meziročního 

porovnání je v Příloze č. 12. V Příloze č. 13 jsou pak výsledky hospodaření příspěvkových 

organizací rozpracovány v detailnějším přehledu. 

V uvedených přílohách jsou rovněž uvedeny MŠ Kosmonautů a MŠ Resslova, přestože ukončily 

svou činnost jako samostatné příspěvkové organizace a staly se odloučenými pracovišti MŠ 

(MŠ Kosmonautů od 1. 8. 2017 spadá pod MŠ Balzacovou a MŠ Resslova od  

1. 1. 2018 pod MŠ Radniční). 
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Přehled stavů fondů odměn, fondů kulturních a sociálních potřeb, rezervních fondů  

a fondů investic jednotlivých příspěvkových organizací na počátku a konci hodnoceného 

období je v Příloze č. 12.   

 



Příjmy    (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2019

Upravený 

rozpočet III.  

r. 2019

Skutečnost         

1 - 6/2019

Skutečnost    

1 - 6/2018
% plnění

Index             

2019 : 2018

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl.3 : sl.2 sl. 3 : sl. 4

1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 243 000,00 243 000,00 133 198,30 119 513,75 54,81 1,1145

1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 6 000,00 6 000,00 1 806,47 1 539,39 30,11 1,1735

1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 22 000,00 22 000,00 11 185,55 9 937,72 50,84 1,1256

1121 Daň z příjmů právnických osob 232 000,00 232 000,00 104 795,61 100 274,36 45,17 1,0451

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 22 636,00 19 902,31 24 731,74 26 985,26 124,27 0,9165

1211 Daň z přidané hodnoty 500 000,00 500 000,00 255 245,17 245 535,82 51,05 1,0395

133x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,00 51,00 50,98 18,67 99,96 2,7306

1340
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 36 000,00 36 000,00 23 624,01 23 550,29 65,62 1,0031

1341 Poplatek ze psů 2 700,00 2 700,00 1 924,46 1 920,27 71,28 1,0022

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 500,00 1 500,00 1 051,75 528,97 70,12 1,9883

1353
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské 

oprávnění
1 500,00 1 500,00 823,70 701,06 54,91 1,1749

1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 0,00 1 891,92 1 891,92 1 966,19 100,00 0,9622

1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 0,00 0,00 70,00 -23,00 - -

1361 Správní poplatky 14 605,00 14 605,00 7 033,94 7 756,11 48,16 0,9069

1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 10 000,00 10 000,00 3 157,72 13 543,36 31,58 0,2332

1385 Dílčí daň z technických her 0,00 2 292,68 2 408,30 0,00 105,04 -

1511 Daň z nemovitých věcí 41 000,00 41 000,00 26 599,41 27 328,93 64,88 0,9733

tř. 1 Daňové příjmy celkem 1 132 941,00 1 134 442,91 599 599,03 581 077,15 52,85 1,0319

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 225,00 4 225,00 2 157,46 2 350,33 51,06 0,9179

2112 Příjmy z prodeje zboží 0,00 0,00 0,25 0,00 - -

2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000,00 2 000,00 1 524,51 1 521,95 76,23 1,0017

2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 59,90 0,00 - -

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 620,00 1 620,00 1 292,33 1 118,46 79,77 1,1555

2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 3 224,00 3 224,00 1 265,67 1 420,74 39,26 0,8909

Položka Název položky
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2141 Příjmy z úroků 125,00 125,00 1 354,77 27,04 1 083,82 50,1024

2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 0,00 6 147,26 11 230,15 - 0,5474

2143 Kursové rozdíly v příjmech 0,00 0,00 0,10 0,49 - 0,2041

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 4 845,80 6 283,38 9 066,90 129,67 0,6930

2222
Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných 

veřejných rozpočtů
0,00 46,47 46,47 101,69 100,00 0,4570

2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 0,00 326,00 326,00 0,00 100,00 -

2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 185,04 282,34 209,35 152,58 1,3487

2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 10,00 10,00 21,38 10,83 213,80 1,9741

2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 127,19 850,80 626,39 668,92 1,3583

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 357,00 7 325,00 5 595,43 4 363,56 76,39 1,2823

2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 -106,75 -115,00 - 0,9283

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 297,00 297,00 83,56 468,95 28,13 0,1782

2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0,00 9 664,43 9 664,42 0,00 100,00 -

2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 83,00 83,00 45,32 213,70 54,60 0,2121

tř. 2 Nedaňové příjmy celkem 18 941,00 34 103,93 36 894,60 32 615,53 108,18 1,1312

3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 000,00 1 000,00 1 140,38 7 406,85 114,04 0,1540

3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 600,00 600,00 1 135,29 13,83 189,22 82,0889

3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh.majetku 0,00 0,00 5,00 299,00 - 0,0167

3201 Příjmy z prodeje akcií 0,00 0,00 0,00 921,49 0,00 -

tř. 3 Kapitálové příjmy celkem 1 600,00 1 600,00 2 280,67 8 641,17 142,54 0,2639

tř. 1 - 3 Vlastní příjmy celkem 1 153 482,00 1 170 146,84 638 774,30 622 333,85 54,59 1,0264

4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 0,00 2 306,00 2 306,00 2 556,36 100,00 0,9021

4112
Neinvestiční příjaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního 

vztahu
56 230,00 60 940,00 30 470,00 28 115,15 50,00 1,0838

4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 42 370,00 55 480,66 33 603,28 21 848,11 60,57 1,5380

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,00 9,00 6,50 - 1,3846

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 58 393,62 52 919,91 34 309,13 90,63 1,5424
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4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 90 499,00 77 423,27 9 000,00 16 855,04 11,62 0,5340

4133 Převody z vlastních rezervních fondů 92 007,00 176 871,23 64 893,62 48 658,22 36,69 1,3337

4134 Převody z rozpočtových účtů 282 580,00 318 097,48 223 615,86 222 483,15 70,30 1,0051

4139 Ostatní převody z vlastních fondů 229 388,00 259 071,88 85 982,42 131 711,90 33,19 0,6528

4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 -

4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 88 816,00 75 823,09 32 414,93 11 787,29 42,75 2,7500

Přijaté transfery celkem 881 890,00 1 084 407,23 535 215,02 518 480,85 49,36 1,0323

Přijaté transfery celkem - bez konsolidačních položek 277 915,00 330 366,64 160 723,12 115 627,58 48,65 1,3900

P Ř Í J M Y   celkem 2 035 372,00 2 254 554,07 1 173 989,32 1 140 814,70 52,07 1,0291

P Ř Í J M Y   celkem - bez konsolidačních položek 1 431 397,00 1 500 513,48 799 497,42 737 961,43 53,28 1,0834

tř. 4

tř. 1 - 4
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1 773 902,00 2 029 396,70 776 404,91 807 761,32 38,26 0,9612

1 169 927,00 1 275 356,11 401 913,01 404 908,05 31,51 0,9926

2 772,00 848,83 307,92 277,59 36,28 1,1093

3 19 605,00 17 986,71 2 369,81 1 885,63 13,18 1,2568

4 404 045,00 483 414,72 82 456,90 95 128,09 17,06 0,8668

6 260 562,00 268 131,91 113 900,66 112 400,24 42,48 1,0133

6 452,00 8 767,96 1 762,33 1 123,09 20,10 1,5692
3 891,00 4 880,72 1 423,65 790,85 29,17 1,8002

2 561,00 3 887,24 338,67 332,25 8,71 1,0193

8 318 899,00 321 119,46 133 320,29 129 426,52 41,52 1,0301

12 94 709,00 96 257,10 41 699,02 41 052,00 43,32 1,0158

649 043,00 812 540,25 393 710,08 419 431,74 48,45 0,9387

45 068,00 58 499,66 19 218,18 16 578,47 32,85 1,1592
14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000

17 19 815,00 20 329,76 6 877,90 7 036,42 33,83 0,9775

336 746,00 416 699,89 264 024,46 213 976,79 63,36 1,2339

příspěvek na provoz 1 970,00 1 977,20 991,20 942,80 50,13 1,0513
z toho:  

     ÚZ 00000 1 970,00 1 977,20 991,20 942,80 50,13 1,0513
investiční příspěvek 73,00 73,00 73,00 0,00 100,00 -
z toho:  
     ÚZ 00000 73,00 73,00 73,00 0,00 100,00 -
příspěvek na provoz 845,00 846,90 421,90 457,40 49,82 0,9224
z toho: 
     ÚZ 00000 845,00 846,90 421,90 457,40 49,82 0,9224
neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 145,96 0,00 -
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 0,00 0,00 124,07 0,00 -
     ÚZ 103133063 0,00 0,00 0,00 21,89 0,00 -
příspěvek na provoz 1 144,00 1 149,60 575,60 537,20 50,07 1,0715
z toho:  
     ÚZ 00000 1 144,00 1 149,60 575,60 537,20 50,07 1,0715
příspěvek na provoz 1 120,00 1 123,30 561,30 530,60 49,97 1,0579
z toho: 
     ÚZ 00000 1 120,00 1 123,30 561,30 530,60 49,97 1,0579

MŠ Horymírova

MŠ ČSA

Ekonomický odbor - bez konsolidačních položek

Odbor kancelář primátora

Příspěvky a dotace organizacím (OJ 10)

Správní odbor

MŠ E. Holuba

MŠ Balzacova

Odbor organizační

Ekonomický odbor - celkem

Organizační jednotky

Výdaje organizačních jednotek MMH celkem 

Odbor životního prostředí

Odbor školství a kultury

Výdaje organizačních jednotek  MMH celkem - bez konsolidačních položek

Odbor územního rozvoje

Městská policie

Odbor komunálních služeb

vlastní činnost7

Odbor sociálních věcí

z toho:
státní příspěvek na výkon pěstounské péče

13
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příspěvek na provoz 1 520,00 1 527,50 769,50 831,80 50,38 0,9251
z toho:  
     ÚZ 00000 1 520,00 1 527,50 769,50 831,80 50,38 0,9251
neinvestiční dotace 0,00 31,67 31,67 0,00 100,00 -
z toho:
     ÚZ 120113014 0,00 4,75 4,75 0,00 100,00 -
     ÚZ 120513014 0,00 26,92 26,92 0,00 100,00 -
příspěvek na provoz 1 160,00 1 164,00 586,00 550,00 50,34 1,0655
z toho:  
       ÚZ 00000 1 160,00 1 164,00 586,00 550,00 50,34 1,0655
neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 129,08 0,00 -
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 0,00 0,00 109,72 0,00 -
     ÚZ 103133063 0,00 0,00 0,00 19,36 0,00 -
příspěvek na provoz 2 019,00 2 029,20 1 018,20 979,00 50,18 1,0400
z toho:  
     ÚZ 00000 2 019,00 2 029,20 1 018,20 979,00 50,18 1,0400
příspěvek na provoz 905,00 907,10 452,10 434,30 49,84 1,0410
z toho:  
     ÚZ 00000 905,00 907,10 452,10 434,30 49,84 1,0410
neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 276,37 0,00 -
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 0,00 0,00 118,30 0,00 -
     ÚZ 103133063 0,00 0,00 0,00 20,88 0,00 -
     ÚZ 120513014 0,00 0,00 0,00 116,61 0,00 -
     ÚZ 120113014 0,00 0,00 0,00 20,58 0,00 -
příspěvek na provoz 2 643,00 2 656,10 1 333,10 1 287,10 50,19 1,0357
z toho:  
     ÚZ 00000 2 643,00 2 656,10 1 333,10 1 287,10 50,19 1,0357
investiční příspěvek 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 -
z toho:
     ÚZ 00000 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 -
příspěvek na provoz 1 050,00 1 053,00 531,00 500,90 50,43 1,0601
z toho:  
     ÚZ 00000 1 050,00 1 053,00 531,00 500,90 50,43 1,0601
neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 161,51 0,00 -
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 0,00 0,00 137,28 0,00 -
     ÚZ 103133063 0,00 0,00 0,00 24,23 0,00 -
příspěvek na provoz 1 070,00 1 074,80 538,80 505,20 50,13 1,0665
z toho: 
     ÚZ 00000 1 070,00 1 074,80 538,80 505,20 50,13 1,0665
investiční příspěvek 100,00 100,00 0,00 80,00 - -
z toho:
     ÚZ 00000 100,00 100,00 0,00 80,00 - -
příspěvek na provoz 1 952,00 1 958,30 984,30 970,00 50,26 1,0147
z toho:  
     ÚZ 00000 1 952,00 1 958,30 984,30 970,00 50,26 1,0147

MŠ Okružní 

MŠ Radniční

MŠ Puškinova

MŠ Přímá

MŠ Petřvaldská

MŠ Lípová

MŠ Moravská

MŠ Mládí
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příspěvek na provoz 907,00 909,50 458,50 440,00 50,41 1,0420
z toho:  
     ÚZ 00000 907,00 909,50 458,50 440,00 50,41 1,0420
investiční příspěvek 65,00 65,00 0,00 0,00 - 0,0000
z toho:

     ÚZ 00000 65,00 65,00 0,00 0,00 - 0,0000
příspěvek na provoz 750,00 753,90 381,90 361,30 50,66 1,0570
z toho:  
     ÚZ 00000 750,00 753,90 381,90 361,30 50,66 1,0570
neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 139,29 0,00 -
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 0,00 0,00 118,40 0,00 -
     ÚZ 103133063 0,00 0,00 0,00 20,89 0,00 -
příspěvek na provoz 857,00 859,70 428,70 410,40 49,87 1,0446
z toho:  
     ÚZ 00000 857,00 859,70 428,70 410,40 49,87 1,0446
neinvestiční dotace 0,00 121,72 121,72 178,01 100,00 0,6838
z toho:
     ÚZ 120513014 0,00 103,46 103,46 151,31 100,00 0,6838
     ÚZ 120113014 0,00 18,26 18,26 26,70 100,00 0,6839
investiční příspěvek 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 -
z toho:
     ÚZ 00000 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 -
příspěvek na provoz 995,00 1 001,00 546,00 562,75 54,55 0,9702
z toho:  
     ÚZ 00000 995,00 1 001,00 546,00 562,75 54,55 0,9702
neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 140,58 0,00 -
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 0,00 0,00 119,49 0,00 -
     ÚZ 103133063 0,00 0,00 0,00 21,09 0,00 -
investiční příspěvek 75,00 75,00 75,00 0,00 100,00 -
z toho:

     ÚZ 00000 75,00 75,00 75,00 0,00 100,00 -
příspěvek na provoz 1 060,00 1 062,30 530,30 505,00 49,92 1,0501
z toho:  
     ÚZ 00000 1 060,00 1 062,30 530,30 505,00 49,92 1,0501
neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 137,78 0,00 -
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 0,00 0,00 117,11 0,00 -
     ÚZ 103133063 0,00 0,00 0,00 20,67 0,00 -
příspěvek na provoz 740,00 742,30 374,30 351,50 50,42 1,0649
z toho:  
     ÚZ 00000 740,00 742,30 374,30 351,50 50,42 1,0649

MŠ Sukova

MŠ Švabinského

MŠ "U kamarádů"                              

MŠ U Topolů

MŠ U Jeslí

MŠ U Stromovky
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příspěvek na provoz 22 707,00 22 795,70 11 482,70 11 157,25 50,37 1,0292
z toho:  
     ÚZ 00000 22 707,00 22 795,70 11 482,70 11 157,25 50,37 1,0292
neinvestiční dotace 0,00 153,39 153,39 1 308,58 100,00 0,1172
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 0,00 0,00 844,37 0,00 -
     ÚZ 103133063 0,00 0,00 0,00 149,01 0,00 -
     ÚZ 120513014 0,00 130,38 130,38 267,92 100,00 0,4866
     ÚZ 120113014 0,00 23,01 23,01 47,28 100,00 0,4867
investiční příspěvek 313,00 313,00 148,00 295,00 47,28 0,5017
z toho:  
     ÚZ 00000 313,00 313,00 148,00 295,00 47,28 0,5017
příspěvek na provoz 3 716,00 3 781,24 1 925,24 2 005,25 50,92 0,9601
z toho:  
     ÚZ 00000 3 716,00 3 781,24 1 925,24 2 005,25 50,92 0,9601
neinvestiční dotace 0,00 2 338,10 2 338,10 0,00 100,00 -
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 1 987,38 1 987,38 0,00 100,00 -
     ÚZ 103133063 0,00 350,72 350,72 0,00 100,00 -
investiční příspěvek 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 -
z toho:
     ÚZ 00000 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 -
příspěvek na provoz 3 252,00 3 269,10 1 493,10 1 505,40 45,67 0,9918
z toho:  
     ÚZ 00000 3 252,00 3 269,10 1 493,10 1 505,40 45,67 0,9918
neinvestiční dotace 0,00 757,16 757,16 392,12 100,00 1,9309
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 0,00 0,00 333,30 0,00 -
     ÚZ 103133063 0,00 0,00 0,00 58,82 0,00 -
     ÚZ 107117015 0,00 42,07 42,07 0,00 100,00 -
     ÚZ 107517016 0,00 715,09 715,09 0,00 100,00 -
investiční dotace 0,00 681,66 681,66 0,00 100,00 -
z toho:
     ÚZ 107117968 0,00 37,87 37,87 0,00 100,00 -
     ÚZ 107517969 0,00 643,79 643,79 0,00 100,00 -
příspěvek na provoz 3 460,00 3 500,24 1 774,24 1 732,10 50,69 1,0243
z toho:  
     ÚZ 00000 3 460,00 3 500,24 1 774,24 1 732,10 50,69 1,0243
investiční příspěvek 35,00 35,00 35,00 0,00 100,00 -
z toho:
     ÚZ 00000 35,00 35,00 35,00 0,00 100,00 -
příspěvek na provoz 3 496,00 3 560,24 1 810,24 1 917,00 50,85 0,9443
z toho:  
     ÚZ 00000 3 496,00 3 560,24 1 810,24 1 917,00 50,85 0,9443
neinvestiční dotace 0,00 108,13 108,13 177,93 100,00 0,6077
z toho:
     ÚZ 120513014 0,00 91,91 91,91 151,24 100,00 0,6077
     ÚZ 120113014 0,00 16,22 16,22 26,69 100,00 0,6077

MŠ celkem

ZŠ F.Hrubína

ZŠ Gen. Svobody

ZŠ a MŠ Frýdecká                               

ZŠ 1.máje
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příspěvek na provoz 3 450,00 3 501,87 1 779,86 1 724,00 50,83 1,0324
z toho:  
     ÚZ 00000 3 450,00 3 501,87 1 779,86 1 724,00 50,83 1,0324
neinvestiční dotace 0,00 1 175,61 1 175,61 405,54 100,00 2,8989
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 999,27 999,27 344,71 100,00 2,8989
     ÚZ 103133063 0,00 176,34 176,34 60,83 100,00 2,8989
investiční příspěvek 160,00 160,00 160,00 0,00 100,00 -
z toho:
     ÚZ 00000 160,00 160,00 160,00 0,00 100,00 -
příspěvek na provoz 2 645,00 2 674,08 1 349,08 1 336,70 50,45 1,0093
z toho:  
     ÚZ 00000 2 645,00 2 674,08 1 349,08 1 336,70 50,45 1,0093
neinvestiční dotace 0,00 1 126,76 1 126,76 697,87 100,00 1,6146
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 803,68 803,68 219,23 100,00 3,6659
     ÚZ 103133063 0,00 141,83 141,83 38,69 100,00 3,6658
     ÚZ 120513014 0,00 154,06 154,06 373,96 100,00 0,4120
     ÚZ 120113014 0,00 27,19 27,19 65,99 100,00 0,4120
příspěvek na provoz 2 906,00 2 960,66 1 506,66 1 434,79 50,89 1,0501
z toho:  
     ÚZ 00000 2 906,00 2 960,66 1 506,66 1 434,79 50,89 1,0501
neinvestiční dotace 0,00 2 831,35 2 831,35 433,48 100,00 6,5317
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 1 407,40 1 407,40 368,46 100,00 3,8197
     ÚZ 103133063 0,00 248,36 248,36 65,02 100,00 3,8197
     ÚZ 107117015 0,00 65,31 65,31 0,00 100,00 -
     ÚZ 107517016 0,00 1 110,28 1 110,28 0,00 100,00 -
investiční dotace 0,00 1 032,20 1 032,20 0,00 100,00 -
z toho:
     ÚZ 107117968 0,00 57,34 57,34 0,00 100,00 -
     ÚZ 107517969 0,00 974,86 974,86 0,00 100,00 -
příspěvek na provoz 3 038,00 3 443,44 1 923,44 1 412,70 55,86 1,3615
z toho:  
     ÚZ 00000 3 038,00 3 443,44 1 923,44 1 412,70 55,86 1,3615
příspěvek na provoz 3 840,00 3 907,40 1 987,40 1 937,11 50,86 1,0260
z toho:  
     ÚZ 00000 3 840,00 3 896,50 1 976,50 1 937,11 50,73 1,0203
     ÚZ 00010 0,00 10,90 10,90 0,00 100,00 -
neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 386,49 0,00 -
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 0,00 0,00 328,52 0,00 -
     ÚZ 103133063 0,00 0,00 0,00 57,97 0,00 -
investiční příspěvek 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 -
z toho:
     ÚZ 00000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 -

ZŠ Gorkého

ZŠ Kpt. Jasioka

ZŠ K. Světlé

ZŠ Jarošova

ZŠ M.Kudeříkové                           
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2019

Upravený 

rozpočet III.    

r. 2019

Skutečnost             

1 - 6/2019

Skutečnost          

1 - 6/2018
% plnění

Index             

2019 : 2018

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 4 005,00 4 069,70 2 068,70 1 834,06 50,83 1,1279
z toho:  
     ÚZ 00000 4 005,00 4 069,70 2 068,70 1 822,00 50,83 1,1354
     ÚZ 00010 0,00 0,00 0,00 12,06 0,00 -
neinvestiční dotace 0,00 125,00 125,00 247,30 100,00 0,5055
z toho:
     ÚZ 120513014 0,00 106,25 106,25 210,20 100,00 0,5055
     ÚZ 120113014 0,00 18,75 18,75 37,10 100,00 0,5054
příspěvek na provoz 3 793,00 3 886,41 1 989,41 1 697,90 51,19 1,1717
z toho:  
     ÚZ 00000 3 793,00 3 862,42 1 965,42 1 697,90 50,89 1,1576
     ÚZ 00010 0,00 23,99 23,99 0,00 100,00 -
neinvestiční dotace 0,00 2 262,88 2 262,88 569,06 100,00 3,9765
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 1 923,45 1 923,45 483,70 100,00 3,9765
     ÚZ 103133063 0,00 339,43 339,43 85,36 100,00 3,9765
investiční příspěvek 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 -
z toho:
     ÚZ 00000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 -
příspěvek na provoz 5 641,00 5 746,38 2 925,38 2 943,40 50,91 0,9939
z toho:  
     ÚZ 00000 5 641,00 5 746,38 2 925,38 2 943,40 50,91 0,9939
neinvestiční dotace 0,00 1 350,76 1 350,76 426,13 100,00 3,1698
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 1 147,78 1 147,78 362,21 100,00 3,1688
     ÚZ 103133063 0,00 202,55 202,55 63,92 100,00 3,1688
     ÚZ 107117015 0,00 0,02 0,02 0,00 100,00 -
     ÚZ 107517016 0,00 0,41 0,41 0,00 100,00 -
investiční příspěvek 750,00 750,00 0,00 0,00 - 0,0000
z toho:
     ÚZ 00000 750,00 750,00 0,00 0,00 - 0,0000
investiční dotace 0,00 2 197,04 2 197,04 0,00 100,00 -
z toho:
     ÚZ 107117968 0,00 122,06 122,06 0,00 100,00 -
     ÚZ 107517969 0,00 2 074,98 2 074,98 0,00 100,00 -
příspěvek na provoz 6 708,00 6 781,48 3 427,48 3 001,90 50,54 1,1418
z toho:  
     ÚZ 00000 6 708,00 6 781,48 3 427,48 3 001,90 50,54 1,1418
neinvestiční dotace 0,00 951,99 951,99 0,00 100,00 -
z toho:
     ÚZ 107117015 0,00 52,89 52,89 0,00 100,00 -
     ÚZ 107517016 0,00 899,10 899,10 0,00 100,00 -
investiční příspěvek 350,00 350,00 0,00 0,00 - 0,0000
z toho:
     ÚZ 00000 350,00 350,00 0,00 0,00 - 0,0000
investiční dotace 0,00 2 570,60 2 570,60 0,00 100,00 -
z toho:
     ÚZ 107117968 0,00 142,81 142,81 0,00 100,00 -
     ÚZ 107517969 0,00 2 427,79 2 427,79 0,00 100,00 -

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

ZŠ Mládežnická

ZŠ M.Pujmanové

ZŠ Moravská
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 
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Organizační jednotky

příspěvek na provoz 1 304,00 1 910,62 1 260,62 462,00 65,98 2,7286
z toho:  
     ÚZ 00000 1 304,00 1 910,62 1 260,62 462,00 65,98 2,7286
příspěvek na provoz 3 068,00 3 124,83 1 592,83 1 334,80 50,97 1,1933
z toho:  
     ÚZ 00000 3 068,00 3 115,74 1 583,74 1 334,80 50,83 1,1865
     ÚZ 00010 0,00 9,09 9,09 0,00 100,00 -
neinvestiční dotace 0,00 189,85 189,85 546,39 100,00 0,3475
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 0,00 0,00 196,23 0,00 -
     ÚZ 103133063 0,00 0,00 0,00 34,63 0,00 -
     ÚZ 120513014 0,00 161,37 161,37 268,20 100,00 0,6017
     ÚZ 120113014 0,00 28,48 28,48 47,33 100,00 0,6017
investiční příspěvek 60,00 60,00 60,00 100,00 100,00 0,6000
z toho:
     ÚZ 00000 60,00 60,00 60,00 100,00 100,00 0,6000
příspěvek na provoz 1 339,00 1 365,94 698,94 528,00 51,17 1,3238
z toho:  
     ÚZ 00000 1 339,00 1 365,94 698,94 528,00 51,17 1,3238
příspěvek na provoz 3 957,00 4 036,98 2 059,98 1 973,80 51,03 1,0437
z toho:  
     ÚZ 00000 3 957,00 4 010,70 2 033,70 1 973,80 50,71 1,0303
     ÚZ 00010 0,00 26,28 26,28 0,00 100,00 -
neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 448,34 0,00 -
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 0,00 0,00 381,09 0,00 -
     ÚZ 103133063 0,00 0,00 0,00 67,25 0,00 -
příspěvek na provoz 59 618,00 61 520,61 31 572,60 28 780,91 51,32 1,0970
z toho:  
     ÚZ 00000 59 618,00 61 450,35 31 502,34 28 768,85 51,26 1,0950
     ÚZ 00010 0,00 70,26 70,26 12,06 100,00 5,8259
neinvestiční dotace 0,00 13 217,59 13 217,59 4 730,65 100,00 2,7940
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 8 268,96 8 268,96 3 017,45 100,00 2,7404
     ÚZ 103133063 0,00 1 459,23 1 459,23 532,49 100,00 2,7404
     ÚZ 107117015 0,00 160,29 160,29 0,00 100,00 -
     ÚZ 107517016 0,00 2 724,88 2 724,88 0,00 100,00 -
     ÚZ 120513014 0,00 513,59 513,59 1 003,60 100,00 0,5117
     ÚZ 120113014 0,00 90,64 90,64 177,11 100,00 0,5118
investiční příspěvek 1 355,00 1 355,00 255,00 370,00 18,82 0,6892
z toho:  
      ÚZ 00000 1 355,00 1 355,00 255,00 370,00 18,82 0,6892
investiční dotace 0,00 6 481,50 6 481,50 0,00 100,00 -
z toho:

     ÚZ 107117968 0,00 360,08 360,08 0,00 100,00 -
     ÚZ 107517969 0,00 6 121,42 6 121,42 0,00 100,00 -

ZŠ a MŠ Zelená                                         

ZŠ Školní

ZŠ Žákovská

ZŠ celkem

ZŠ a MŠ Selská                                          
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2019

Upravený 

rozpočet III.    

r. 2019
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Skutečnost          

1 - 6/2018
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Index             
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sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 3 154,00 3 360,60 1 674,60 1 586,30 49,83 1,0557
z toho:
     ÚZ 00000 3 154,00 3 360,60 1 674,60 1 586,30 49,83 1,0557
neinvestiční dotace 0,00 70,00 70,00 0,00 100,00 -
z toho:
     ÚZ 00332 0,00 70,00 70,00 0,00 100,00 -
příspěvek na provoz 28 000,00 28 000,00 28 000,00 22 050,00 100,00 1,2698
z toho:  
     ÚZ 00000 28 000,00 28 000,00 28 000,00 22 050,00 100,00 1,2698
neinvestiční dotace 0,00 32 695,00 32 695,00 18 683,40 100,00 1,7499
z toho:
     ÚZ 13305 0,00 32 695,00 32 695,00 18 683,40 100,00 1,7499
příspěvek na provoz 22 580,00 22 580,00 11 250,00 11 000,00 49,82 1,0227
z toho:  
     ÚZ 00000 22 580,00 22 580,00 11 250,00 11 000,00 49,82 1,0227
neinvestiční dotace 0,00 1 039,00 524,50 505,00 50,48 1,0386
z toho:
     ÚZ 00345 0,00 1 029,00 514,50 505,00 50,00 1,0188
     ÚZ 34070 0,00 10,00 10,00 0,00 100,00 -
příspěvek na provoz 43 750,00 43 993,98 21 689,97 22 007,70 49,30 0,9856
z toho:  
     ÚZ 00000 43 750,00 43 862,97 21 558,96 22 007,70 49,15 0,9796
     ÚZ 00010 0,00 131,01 131,01 0,00 100,00 -
příspěvek na provoz 46 482,00 46 495,52 23 257,51 22 415,00 50,02 1,0376
z toho:  
     ÚZ 00000 46 482,00 46 495,52 23 257,51 22 415,00 50,02 1,0376
neinvestiční dotace 0,00 12 398,00 7 438,80 7 059,00 60,00 1,0538
z toho:
     ÚZ 13305 0,00 12 398,00 7 438,80 7 059,00 60,00 1,0538
investiční příspěvek 2 460,00 2 460,00 1 150,00 0,00 46,75 -
z toho:
     ÚZ 00000 2 460,00 2 460,00 1 150,00 0,00 46,75 -
příspěvek na provoz 40 943,00 40 943,00 20 400,00 18 203,00 49,83 1,1207
z toho:  
     ÚZ 00000 40 943,00 40 943,00 20 400,00 18 203,00 49,83 1,1207
investiční příspěvek 7 480,00 7 480,00 5 530,00 0,00 73,93 -
z toho:
     ÚZ 00000 7 480,00 7 480,00 5 530,00 0,00 73,93 -
příspěvek na provoz 11 385,00 11 385,00 6 210,00 5 160,00 54,55 1,2035
z toho:  
      ÚZ 00000 11 385,00 11 385,00 6 210,00 5 160,00 54,55 1,2035
neinvestiční dotace 0,00 11 444,00 11 444,00 6 335,40 100,00 1,8064
z toho:
     ÚZ 13305 0,00 11 444,00 11 444,00 6 335,40 100,00 1,8064

SSmH

SSRZ

ASTERIX

Domov seniorů Havířov

MK

SANTÉ 

MKS

Příloha č. 1



Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2019

Upravený 

rozpočet III.    

r. 2019

Skutečnost             

1 - 6/2019

Skutečnost          

1 - 6/2018
% plnění

Index             

2019 : 2018

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

Organizační jednotky

290 227,00 370 180,89 234 645,16 181 647,19 63,39 1,2918

MŠ provoz 22 707,00 22 795,70 11 482,70 11 157,25 50,37 1,0292
ZŠ provoz 59 618,00 61 520,61 31 572,60 28 780,91 51,32 1,0970
Ostatní př. organizace - provoz 196 294,00 196 758,10 112 482,08 102 422,00 57,17 1,0982
z toho:
     ÚZ 00000 278 619,00 280 873,14 155 336,11 142 348,10 55,30 1,0912
     ÚZ 00010 0,00 201,27 201,27 12,06 100,00 16,6891
neinvestiční dotace 0,00 71 016,98 65 543,28 38 622,03 92,29 1,6970
z toho:
     ÚZ 00332 0,00 70,00 70,00 0,00 100,00 -
     ÚZ 00345 0,00 1 029,00 514,50 505,00 50,00 1,0188
     ÚZ 13305 0,00 56 537,00 51 577,80 32 077,80 91,23 1,6079
     ÚZ 34070 0,00 10,00 10,00 0,00 100,00 -
     ÚZ 103533063 0,00 8 268,96 8 268,96 3 861,82 100,00 2,1412
     ÚZ 103133063 0,00 1 459,23 1 459,23 681,50 100,00 2,1412
     ÚZ 107117015 0,00 160,29 160,29 0,00 100,00 -
     ÚZ 107517016 0,00 2 724,88 2 724,88 0,00 100,00 -
     ÚZ 120513014 0,00 643,97 643,97 1 271,52 100,00 0,5065
     ÚZ 120113014 0,00 113,65 113,65 224,39 100,00 0,5065
investiční příspěvek 11 608,00 11 608,00 7 083,00 665,00 61,02 10,6511
z toho:
     ÚZ 00000 11 608,00 11 608,00 7 083,00 665,00 61,02 10,6511
investiční dotace 0,00 6 481,50 6 481,50 0,00 100,00 -
z toho:
     ÚZ 107117968 0,00 360,08 360,08 0,00 100,00 -
     ÚZ 107517969 0,00 6 121,42 6 121,42 0,00 100,00 -

46 519,00 46 519,00 29 379,30 32 329,60 63,16 0,9087
z toho:  ÚZ 00010 0,00 0,00 0,00 1 780,00 0,00 -
            ÚZ 00115 20 000,00 20 000,00 19 620,00 18 534,80 98,10 1,0585

2 110 648,00 2 446 096,59 1 040 429,37 1 021 738,11 42,53 1,0183

1 506 673,00 1 692 056,00 665 937,47 618 884,84 39,36 1,0760

Investiční příspěvek se poskytuje z rozpočtu zřizovatele.

V Ý D A J E   celkem - bez konsolidačních položek

Příspěvkové organizace celkem

V Ý D A J E   celkem

Ostatní dotace a dary
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Pozn.: účelové znaky                                                                   

ÚZ 00000 - příspěvek města
ÚZ 00010 - Fond rezerv a rozvoje
ÚZ 00115 - Fond veřejně prospěšných aktivit
ÚZ 00332 - ASTERIX "Podpora technických a přírodovědných aktivit…"
ÚZ 00345 - MK "Regionální funkce knihoven"
ÚZ 13305 - poskytování sociálních služeb
ÚZ 34070 - MK "Knihovna 21. století"
ÚZ 103533063 - Rovný přísup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (EU)
ÚZ 103133063 - Rovný přísup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  (CZ)
ÚZ 107117015 - Integrovaný regionální operační program NIV, ZŠ - ITI projekty (CZ)
ÚZ 107517016 - Integrovaný regionální operační program NIV, ZŠ - ITI projekty (EU)
ÚZ 107117968 - Integrovaný regionální operační program IV, ZŠ - ITI projekty (CZ)
ÚZ 120513014 - Operační program potravinové a materiální pomoci pro příspěvkové organizace (EU)
ÚZ 120113014 - Operační program potravinové a materiální pomoci pro příspěvkové organizace (CZ)
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Financování (v tis. Kč)

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl.3 : sl.2 sl.3 : sl.4

Příjmy celkem 2 035 372,00 2 254 554,07 1 173 989,32 1 140 814,70 52,07 1,0291

Výdaje celkem 2 110 648,00 2 446 096,59 1 040 429,37 1 021 738,11 42,53 1,0183

Saldo příjmy - výdaje -75 276,00 -191 542,52 +133 559,95 +119 076,59 - 1,1216

Příjmy celkem - bez konsolidačních položek 1 431 397,00 1 500 513,48 799 497,42 737 961,43 53,28 1,0834

Výdaje celkem - bez konsolidačních položek 1 506 673,00 1 692 056,00 665 937,47 618 884,84 39,36 1,0760

Saldo příjmy - výdaje - bez konsolidačních položek -75 276,00 -191 542,52 +133 559,95 +119 076,59 - 1,1216

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 

prostředků
-105 000,00 -105 000,00 -52 500,00 -52 500,00 50,00 1,0000

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter 

příjmů a výdajů vládního sektoru
0,00 0,00 +13 401,19 +3 869,44 - 3,4633

Změna stavu na bankovních účtech +180 276,00 +296 542,52 -94 461,14 -70 446,03 - 1,3409

z toho:

FRR -39 075,00 -2 158,74 -115 088,90 -119 681,92 5 331,30 0,9616

FRHA +4 188,00 +4 735,39 +2 202,05 +2 035,65 46,50 1,0817

FŽP +230,00 +60,67 +29,93 +95,53 49,33 0,3133

FNB +57 521,00 +95 453,46 +29 202,66 +63 406,81 30,59 0,4606

FB +300,00 -204,32 -138,83 -41,69 67,95 3,3301

FVPA +21 992,00 +26 328,93 +13 797,11 +16 973,46 52,40 0,8129

SF -5,00 -33,78 -324,48 -1 457,69 960,57 0,2226

ZBÚ +135 125,00 +172 360,91 -24 140,68 -31 776,18 - 0,7597

Financování celkem +75 276,00 +191 542,52 -133 559,95 -119 076,59 - 1,1216

Výsledek hospodaření 0,00 0,00 +196 501,59 +189 616,08 - 1,0363

Konsolidační položky 603 975,00 754 040,59 374 491,90 402 853,27 49,66 0,9296

   Index    

2019 : 2018Ukazatel

Schválený 

rozpočet           

r. 2019

Skutečnost     

1 - 6/2019

   Skutečnost     

1 - 6/2018
% plnění

Upravený 

rozpočet III.           

r. 2019
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Příjmy podle organizačních jednotek
(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2019

Upravený 

rozpočet III.      

r. 2019

Skutečnost        

1 - 6/2019

Skutečnost        

1 - 6/2018
% plnění

Index                

2019 : 2018

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

2 035 372,00 2 254 554,07 1 173 989,32 1 140 814,70 52,07 1,0291

1 431 397,00 1 500 513,48 799 497,42 737 961,43 53,28 1,0834

1 13 000,00 13 086,49 6 557,61 6 994,32 50,11 0,9376

2 100,00 163,55 159,69 139,29 97,64 1,1465

3 112,00 124,58 143,21 343,14 114,95 0,4174

4 32,00 32,00 32,41 967,31 101,28 0,0335

5 3 000,00 3 031,00 1 435,93 1 509,92 47,37 0,9510

6 70 285,00 72 578,68 38 886,02 49 817,88 53,58 0,7806

7 800,00 1 100,02 758,86 49,13 68,99 15,4460

8 9 840,00 9 841,76 6 428,46 5 358,22 65,32 1,1997

10 0,00 10 143,46 10 295,14 132,03 101,50 77,9758

12 180,00 731,43 811,15 1 031,81 110,90 0,7861

1 938 023,00 2 139 903,42 1 103 420,64 1 066 506,70 51,56 1,0346

1 334 048,00 1 385 862,83 728 928,74 663 653,43 52,60 1,0984

14 0,00 3 817,68 5 057,20 7 851,95 132,47 0,6441

17 0,00 0,00 3,00 113,00 - 0,0265

Organizační jednotky

Příjmy organizačních jednotek celkem 

Odbor životního prostředí

Odbor školství a kultury

Příjmy organizačních jednotek celkem - bez konsolidačních 

položek

Odbor vnitra a živnostenský  úřad 

Správní odbor

Odbor organizační

Odbor sociálních věcí

Ekonomický odbor

Odbor kancelář primátora

Odbor komunálních služeb

Městská policie

Odbor územního rozvoje

Příspěvky a dotace organizacím

Ekonomický odbor - bez konsolidačních položek

Stavební a silniční správní úřad
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Provozní přebytek, provozní přebytek snížený o splátky jistin úvěrů
(v tis. Kč)

Ukazatel

Schválený 

rozpočet                                    

r. 2019

Upravený 

rozpočet III.                               

r. 2019

Skutečnost            

1.-6./2019

Skutečnost            

1.-6./2018
% plnění

Rozdíl               

2019-2018

Daňové příjmy 1 1 132 941,00 1 134 442,91 599 599,03 576 389,16 52,85 +23 209,87

Nedaňové příjmy 2 18 941,00 34 103,93 36 894,60 32 615,53 108,18 +4 279,07

Běžné transfery (dotace) 3 189 099,00 254 543,55 128 308,19 103 690,29 50,41 +24 617,90

Běžné příjmy (ř.1 + ř.2 + ř.3) 4 1 340 981,00 1 423 090,39 764 801,82 712 694,98 53,74 +52 106,84

Běžné výdaje 5 1 049 923,00 1 166 254,23 575 098,88 531 617,08 49,31 +43 481,80

Provozní přebytek (ř.4 - ř.5) 6 +291 058,00 +256 836,16 +189 702,94 +181 077,90 73,86 +8 625,04

Splátky jistin úvěrů 7 105 000,00 105 000,00 52 500,00 52 500,00 50,00 0,00

Provozní přebytek - splátky jistin úvěrů (ř.6 - ř.7) 8 +186 058,00 +151 836,16 +137 202,94 +128 577,90 90,36 +8 625,04

Příloha č. 3



Položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2019                    

Upravený 

rozpočet III.     

r. 2019    

Skutečnost         

1.-6./2019                         

Skutečnost         

1.-6./2018                         
% plnění

Index         

2019:2018

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

Aktivní politika zaměstnanosti 15 630,00 15 630,00 3 666,67 7 377,38 23,46 0,4970

Organizování veřejné služby 0,00 0,76 0,76 1,04 100,00 0,7308

Sociálně-právní ochrana dětí 10 000,00 10 000,00 6 556,25 5 880,00 65,56 1,1150

Podpora terénní sociální práce 0,00 0,00 291,14 0,00 - -

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,00 1 212,00 1 212,00 1 348,00 100,00 0,8991

Státní příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD) 0,00 2 853,91 2 853,91 0,00 100,00 -

§ 84. zákona č. 325/99 Sb., o azylu 0,00 219,70 219,70 191,58 100,00 1,1468

Zpracování koncepčních dokumentů pro město Havířov 4 190,00 4 190,00 0,00 0,00 - 0,0000

MK - Knihovna 21. století 0,00 10,00 10,00 0,00 100,00 -

Projekt  "Rekonstrukce Nízkoprahového denního centra" (SSmH) 0,00 0,00 0,00 84,77 0,00 -

Cyklostezka Havířov-Žermanická přehrada II. etapa 0,00 0,00 0,00 66,43 0,00 -

Cyklostezka Havířov-Těrlická přehrada 39,00 115,14 115,14 0,00 100,00 -

Podpora prevence kriminality - z toho: 0,00 787,00 787,00 728,00 100,00 1,0810

   projekt - "Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi" 0,00 139,00 139,00 130,00 100,00 1,0692

   projekt - "Asistent prevence kriminality" 0,00 546,00 546,00 558,00 100,00 0,9785

   projekt - "Konference 20 let prevence Městské policie Havířov" 0,00 54,00 54,00 0,00 100,00 -

   projekt - "Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami" 0,00 48,00 48,00 40,00 100,00 1,2000

OP Zaměstnanost - projekt "Vytvoření strategických dokumentů pro město 

Havířov"
1 318,00 1 318,00 1 317,81 0,00 99,99 -

OP Zaměstnanost - projekt "Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostř. 

vzdělávání"
3 138,00 2 475,80 2 475,80 92,10 100,00 26,8817

OP Zaměstnanost - projekt "Zpracování strategických dokumentů SHM" 1 500,00 1 500,00 227,70 1 310,29 15,18 0,1738

OP VVV - projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov" 0,00 0,00 0,00 225,20 0,00 -

OP VVV - projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II" 2 555,00 2 555,00 1 256,05 0,00 49,16 -

Domácí kompostéry pro občany 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000

Účel transferu (dotace)

Příloha č. 4



Položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2019                    

Upravený 

rozpočet III.     

r. 2019    

Skutečnost         

1.-6./2019                         

Skutečnost         

1.-6./2018                         
% plnění

Index         

2019:2018

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

Účel transferu (dotace)

OP VVV - projekt "Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a 

sekundárnímu vzdělávání" - z toho:
0,00 9 728,19 9 728,19 4 543,32 100,00 2,1412

   MŠ Švabinského 0,00 0,00 0,00 139,30 0,00 -

   MŠ U Stromovky 0,00 0,00 0,00 137,78 0,00 -

   MŠ Mládí 0,00 0,00 0,00 129,08 0,00 -

   MŠ ČSA 0,00 0,00 0,00 145,96 0,00 -

   MŠ Okružní 0,00 0,00 0,00 139,18 0,00 -

   MŠ "U kamarádů" 0,00 0,00 0,00 140,58 0,00 -

   MŠ Přímá 0,00 0,00 0,00 161,51 0,00 -

   ZŠ Moravská 0,00 1 350,33 1 350,33 426,13 100,00 3,1688

   ZŠ Gorkého 0,00 1 175,62 1 175,62 405,54 100,00 2,8989

   ZŠ 1. máje 0,00 2 338,10 2 338,10 0,00 100,00 -

   ZŠ Žákovská 0,00 0,00 0,00 448,34 0,00 -

   ZŠ M. Kudeříkové 0,00 0,00 0,00 386,49 0,00 -

   ZŠ K. Světlé 0,00 1 655,76 1 655,76 433,48 100,00 3,8197

   ZŠ Školní 0,00 0,00 0,00 230,85 0,00 -

   ZŠ Jarošova 0,00 945,50 945,50 257,92 100,00 3,6659

   ZŠ F. Hrubína 0,00 0,00 0,00 392,12 0,00 -

   ZŠ Mládežnická 0,00 2 262,88 2 262,88 569,06 100,00 3,9765

Vybudování moderních jazykových učeben - ZŠ Moravská 0,00 0,43 0,43 0,00 100,00 -

Modernizace učeben fyziky a přírodopisu - ZŠ K. Světlé 0,00 1 175,59 1 175,59 0,00 100,00 -

Stavební úpravy a modernizace učeben cizích jazyků - ZŠ F. Hrubína 0,00 757,16 757,16 0,00 100,00 -

Modernizace učeben na 2. stupni - ZŠ Na Nábřeží 0,00 951,98 951,98 0,00 100,00 -

Celkem 42 370,00 55 480,66 33 603,28 21 848,11 60,57 1,5380

Příloha č. 4



Konsolidační položky 
(v tis.Kč)

Položka

Schválený 

rozpočet               

r. 2019

Upravený          

rozpočet III.           

r. 2019

Skutečnost            

1. - 6./ 2019

Skutečnost            

1. - 6./ 2018
% plnění

Index             

2019:2018

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

4133 -  FRR → ZBÚ 92 007,00 176 871,23 64 893,61 48 658,22 36,69 1,3337

4134 -  ZBÚ → fondy 282 580,00 318 097,48 223 615,87 222 483,16 70,30 1,0051

4139 - fondy (mimo FRR) → ZBÚ 229 388,00 259 071,88 85 982,42 131 711,89 33,19 0,6528

Celkem 603 975,00 754 040,59 374 491,90 402 853,27 49,66 0,9296

Položka

Schválený 

rozpočet               

r. 2019

Upravený          

rozpočet III.           

r. 2019

Skutečnost            

1. - 6./ 2019

Skutečnost            

1. - 6./ 2018
% plnění

Index             

2019:2018

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

5342 - ZBÚ →SF 6 403,00 6 431,78 3 828,78 4 922,26 59,53 0,7779

5344 - ZBÚ → FRR 131 042,00 178 989,96 178 989,96 168 330,04 100,00 1,0633

5345 - fondy → ZBÚ 321 395,00 435 943,10 150 876,04 180 370,11 34,61 0,8365

5349 - ZBÚ → fondy (mimo FRR) 145 135,00 132 675,75 40 797,12 49 230,86 30,75 0,8287

Celkem 603 975,00 754 040,59 374 491,90 402 853,27 49,66 0,9296

Příjmové konsolidační položky

Výdajové konsolidační položky

Příloha č. 5 



Čerpání výdajů podle charakteru
(bez konsolidačních položek)

(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet         

r. 2019

Upravený 

rozpočet III.                          

r. 2019

Skutečnost        

1.-6./2019

Skutečnost        

1.-6./2018
% plnění

Index             

2019 : 2018

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

1 500,00 1 850,00 96,21 0,00 5,20 -

z toho: 1 500,00 1 850,00 96,21 0,00 5,20 -

433 592,00 495 822,27 76 744,67 81 570,63 15,48 0,9408

z toho: 427 305,00 486 171,72 74 335,74 74 139,05 15,29 1,0027

2 977,00 5 167,00 2 014,58 4 649,07 38,99 0,4333

1 500,00 2 223,55 0,00 2 782,51 - -

1 810,00 2 260,00 394,35 0,00 17,45 -

4 400,00 4 400,00 178,91 52,39 4,07 3,4150

1 700,00 1 700,00 0,00 125,54 - -

500,00 490,00 254,30 65,21 51,90 3,8997

Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 14 758,00 21 239,50 13 564,50 665,00 63,86 20,3977

11 608,00 11 608,00 7 083,00 665,00 61,02 10,6511

z toho: MŠ 313,00 313,00 148,00 295,00 47,28 0,5017

ZŠ 1 355,00 1 355,00 255,00 370,00 18,82 0,6892

SSRZ 7 480,00 7 480,00 5 530,00 0,00 73,93 

SSmH 2 460,00 2 460,00 1 150,00 0,00 46,75 

0,00 6 481,50 6 481,50 0,00 100,00 -

z toho: ZŠ 0,00 6 481,50 6 481,50 0,00 100,00 -

3 150,00 3 150,00 0,00 0,00 - 0,0000

300,00 300,00 0,00 101,00 - -

456 750,00 525 801,77 90 838,59 82 579,77 17,28 1,1000

212 049,00 215 074,98 94 370,44 91 515,56 43,88 1,0312

z toho: 211 769,00 214 754,98 94 259,84 91 355,09 43,89 1,0318

z toho: platy zaměstnanců včetně MP 196 973,00 200 008,98 90 826,66 86 198,23 45,41 1,0537
veřejně prospěšné práce 14 796,00 14 746,00 3 433,18 5 156,86 23,28 0,6658

280,00 320,00 110,60 160,47 34,56 0,6892

Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím

Nadlimitní věcná břemena a právo stavby

Výpočetní technika

Investiční transfery veřeným rozpočtům územní úrovně

Výdaje podle charakteru

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Pozemky

Programové vybavení 

Budovy, haly, stavby, projektová dokumentace 

Stroje, přístroje a zařízení

Dopravní prostředky

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacímz toho:

Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu

Výdaje investičního charakteru celkem

Platy

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Ostatní platy

Příloha č. 6



Čerpání výdajů podle charakteru
(bez konsolidačních položek)

(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet         

r. 2019

Upravený 

rozpočet III.                          

r. 2019

Skutečnost        

1.-6./2019

Skutečnost        

1.-6./2018
% plnění

Index             

2019 : 2018

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

Výdaje podle charakteru

11 940,00 13 453,48 7 190,70 5 374,81 53,45 1,3379

z toho: 3 375,00 4 888,48 3 837,98 2 428,33 78,51 1,5805

z toho: zastupitelstva obcí 410,00 410,00 723,20 444,62 176,39 1,6266

8 565,00 8 565,00 3 352,73 2 946,48 39,14 1,1379

75 754,00 76 848,44 34 766,09 33 275,41 45,24 1,0448

624,00 624,00 46,65 72,49 7,48 0,6435

200,00 200,00 14,23 77,91 7,12 0,1826

12 627,00 14 672,36 3 395,02 5 141,83 23,14 0,6603

102,00 102,00 42,38 56,77 41,55 0,7465

19 852,00 16 674,00 6 055,25 6 416,59 36,32 0,9437

203 946,00 210 765,68 85 832,95 88 290,38 40,72 0,9722

59 385,00 78 664,88 27 410,88 37 581,84 34,85 0,7294

z toho: 54 726,00 73 581,33 24 906,26 35 702,32 33,85 0,6976

0,00 455,00 180,30 307,40 39,63 0,5865

87 769,00 88 106,48 43 780,77 37 972,07 49,69 1,1530

z toho: 86 075,00 86 075,00 42 660,96 37 504,80 49,56 1,1375

0,00 4 184,00 4 184,00 4 311,00 100,00 0,9705

233,00 23 911,50 23 448,50 23 873,67 98,06 0,9822

z toho: 0,00 1 091,50 1 091,50 603,00 100,00 1,8101

145,00 22 527,00 22 147,00 22 631,80 98,31 0,9786

0,00 105,00 105,00 525,00 100,00 0,2000

88,00 188,00 105,00 113,87 55,85 0,9221

3 766,00 3 766,00 1 176,34 2 688,18 31,24 0,4376

Úroky a ostatní finanční výdaje

Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry

Ostatní osobní výdaje

Nákup služeb 

Ostatní nákupy

Opravy a udržování

Podlimitní věcná břemena

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

Ostatní platby za provedenou práci

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Odměny za užití duševního vlastnictví

Nákup materiálu

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné 

dary

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

Výdaje na dopravní územní obslužnost

Nákup vody, paliv a energie

Neinvestiční transfery spolkům

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
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Čerpání výdajů podle charakteru
(bez konsolidačních položek)

(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet         

r. 2019

Upravený 

rozpočet III.                          

r. 2019

Skutečnost        

1.-6./2019

Skutečnost        

1.-6./2018
% plnění

Index             

2019 : 2018

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

Výdaje podle charakteru

278 619,00 353 988,17 222 977,46 183 386,98 62,99 1,2159

z toho: 278 619,00 281 074,41 155 537,41 142 360,16 55,34 1,0926

z toho: MŠ 24 752,00 24 840,70 12 508,70 11 775,25 50,36 1,0623
ZŠ 57 573,00 59 475,61 30 546,61 28 162,91 51,36 1,0846

ASTERIX 3 154,00 3 360,60 1 674,60 1 586,30 49,83 1,0557

MK 22 580,00 22 580,00 11 250,00 11 000,00 49,82 1,0227

MKS 43 750,00 43 993,98 21 689,98 22 007,70 49,30 0,9856

DSH 28 000,00 28 000,00 28 000,00 22 050,00 100,00 1,2698

SSmH 46 482,00 46 495,52 23 257,52 22 415,00 50,02 1,0376

SSRZ 40 943,00 40 943,00 20 400,00 18 203,00 49,83 1,1207

SANTÉ 11 385,00 11 385,00 6 210,00 5 160,00 54,55 1,2035

0,00 71 016,96 65 543,25 38 622,02 92,29 1,6970

z toho: MŠ 0,00 153,38 153,38 1 308,58 100,00 0,1172

ZŠ 0,00 13 217,58 13 217,57 4 730,64 100,00 2,7940

ASTERIX 0,00 70,00 70,00 0,00 100,00 -

MK 0,00 1 039,00 524,50 505,00 50,48 1,0386

DSH 0,00 32 695,00 32 695,00 18 683,40 100,00 1,7499

SANTÉ 0,00 11 444,00 11 444,00 6 335,40 100,00 1,8064

SSmH 0,00 12 398,00 7 438,80 7 059,00 60,00 1,0538

0,00 1 896,80 1 896,80 2 404,80 100,00 0,7888

230,00 427,00 426,25 0,00 99,82 -

-4 837,00 -4 730,86 15 520,08 12 600,74 - 1,2317

z toho: -4 890,00 -4 890,00 10 584,41 7 867,74 - 1,3453

640,00 663,00 546,23 609,15 82,39 0,8967

z toho: 600,00 663,00 546,23 605,48 82,39 0,9021

5 510,00 5 520,00 3 623,90 2 734,68 65,65 1,3252

0,00 278,00 109,30 0,00 39,32 -

81 514,00 62 606,11 1,16 17,61 0,00 0,0659

1 049 923,00 1 166 254,22 575 098,88 536 305,07 49,31 1,0723

1 506 673,00 1 692 055,99 665 937,47 618 884,84 39,36 1,0760V Ý D A J E  celkem

Převody vlastním fondům

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Náhrady placené obyvatelstvu

Náhrady mezd v době nemoci

Dary obyvatelstvu

Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

Ostatní neinvestiční výdaje

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

Výdaje neinvestičního provozního charakteru celkem

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

(průtokové transfery)

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Příloha č. 6



(v tis. Kč)

Čerpání výdajů OŠK na opravy a investice za období 01-06/2019

5171/ 3111  - opravy a udržování

číslo 

stavby
specifikace oprav §

schválený 

rozpočet 2019    

v tis. Kč

rozpočet 

upravený              

v tis. Kč

skutečnost          

1-6/2019            

v tis. Kč

19014 MŠ E.Holuba

výměna vstupních dveří a oprava 

přístupových chodníků 3111 0,00 1 000,00 0,00

19015 MŠ K.Čapka výměna oken 3111 0,00 2 000,00 0,00

19016 MŠ Puškinova

výměna ležatých rozvodů vody a 

výměníku TUV 3111 0,00 500,00 0,00

19017 MŠ Švabinského oprava malého nákladního výtahu 3111 0,00 300,00 0,00

18040 MŠ

U Kamarádů 

(Čelakovského) oprava asf.ploch v zahradě 3111 0,00 440,00 395,20 UZ 010

MŠ havarijní opravy 3111 4 800,00 571,33 90,51

4 800,00 4 811,33 485,71

5171/ 3113 - opravy a udržování

číslo 

stavby
specifikace oprav §

schválený 

rozpočet 2019    

v tis. Kč

rozpočet 

upravený              

v tis. Kč

skutečnost          

1-6/2019            

v tis. Kč

19009 ZŠ Frýdecká oprava vstupního schodiště 3113 0,00 500,00 0,00

19010 ZŠ Gen. Svobody

výměna elektroinstalace a osvětlení 

v tělocvičnách 3113 0,00 1 000,00 0,00

19011 ZŠ K. Světlé

oprava hydroizolace schodiště a 

rampy u ŠJ 3113 0,00 400,00 0,00

19012 ZŠ M. Pujmanové oprava školního bytu 3113 0,00 300,00 0,00

19013 ZŠ Na Nábřeží

oprava venkovního schodiště-boční 

vstup 3113 0,00 570,00 0,00

ZŠ havarijní opravy 3113 3 200,00 430,00 12,27

3 200,00 3 200,00 12,27

5171/ 3122 - opravy a udržování

číslo 

stavby
                            školská zařízení specifikace oprav §

schválený 

rozpočet 2019    

v tis. Kč

rozpočet 

upravený              

v tis. Kč

skutečnost          

1-6/2019            

v tis. Kč

Dakol Moravská havarijní opravy 3122 50,00 50,00 0,00

50,00 50,00 0,00

číslo 

stavby
                            školská zařízení specifikace oprav §

schválený 

rozpočet 2019    

v tis. Kč

rozpočet 

upravený              

v tis. Kč

skutečnost          

1-6/2019            

v tis. Kč

19018

SVČ 

Asterix Na Nábřeží výměna ležatých rozvodů vody 3233 0,00 500,00 0,00

SVČ 

Asterix

Na Nábřeží, 

M.Kudeříkové,                  

TZ Pstruží havarijní opravy 3233 600,00 100,00 0,00

600,00 600,00 0,00

5171/3233 - opravy a udržování

školská zařízení

Celkem MŠ

školská zařízení

Celkem ZŠ

Celkem SŠ DAKOL a VOŠ DAKOL

Celkem volný čas dětí a mládeže

Příloha č. 7



(v tis. Kč)

5171/ 3326, 3639 - opravy a udržování

číslo 

stavby
Ostatní výdaje (drobné opravy a udržování)specifikace oprav §

schválený 

rozpočet 2019    

v tis. Kč

rozpočet 

upravený              

v tis. Kč

skutečnost          

1-6/2019            

v tis. Kč

opravy uměleckých děl a kultuních 

památek 3326 60,00 60,00 0,00

17016 VŠ na ul. V. Nezvala

opravy plochých střech - 

pozastávka 3639 0,00 68,67 68,67

17016 VŠ na ul. V. Nezvala

opravy plochých střech - 

pozastávka 3639 0,00 68,67 0,00 UZ 010

VŠ na ul. V. Nezvala havarijní opravy 3639 50,00 50,00 0,00

Celkem ostatní výdaje 110,00 247,34 68,67

8 760,00 8 908,67 566,65

6121/ 3113 - investice - budovy, haly a stavby

číslo 

stavby
specifikace investic §

schválený 

rozpočet 2019    

v tis. Kč

rozpočet 

upravený              

v tis. Kč

skutečnost          

1-6/2019            

v tis. Kč

17012 ZŠ M. Pujmanové rekonstrukce VZT - kuchyň 3113 0,00 2 900,00 52,03

ZŠ 3113 2 900,00 0,00 0,00

2 900,00 2 900,00 52,03

6121/ 3326, 3639 - investice - budovy, haly a stavby

číslo 

stavby
specifikace investic §

schválený 

rozpočet 2019    

v tis. Kč

rozpočet 

upravený              

v tis. Kč

skutečnost          

1-6/2019            

v tis. Kč

pořízení nového betlémského 

chlévu-přístřešek pro betlémské 

sochy 3326 160,00 160,00 0,00

VŠ na ul. V. Nezvala 3639 250,00 0,00 0,00

19008 VŠ na ul. V. Nezvala rekonstrukce střechy pavilonu D 3639 0,00 250,00 0,00

410,00 410,00 0,00

Celkem 6121 3 310,00 3 310,00 52,03

8 760,00 8 908,67 566,65

3 310,00 3 310,00 52,03

12 070,00 12 218,67 618,68

Zpracovala: p. Jandová

Dne: 22.07.2019

celkem opravy a udržování

celkem investice

celkem

celkem 5171

Pořízení, zachování a obnova 

hodnot místního kulturního, 

národního a historického 

povědomí

Ostatní investice

Celkem ostatní investice

školská zařízení

Celkem ZŠ 

Pořízení, zachování a obnova 

hodnot místního kulturního, 

národního a historického 

Příloha č. 7



odbor územního rozvoje Čerpání rozpočtu OÚR  v období 1.-6./2019

dle odvětvového členění výdajů
v tis. Kč

§ Popis § SR UR III
Skutečnost 

1 - 6 /2019

2212 Silnice 1 800,00 2 000,00 204,49

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 28 200,00 40 764,00 8 813,94

2321 Odvádění, čištění odpadních vod, nakládání s kaly 18 000,00 27 810,00 9 809,61

2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 7 900,00 9 893,00 732,66

3111 Předškolní zařízení 13 900,00 27 610,00 1 520,99

3113 Základní školy 45 400,00 36 115,72 1 017,91

3392 Zájmová činnost v kultuře 0,00 19,00 0,00

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 26 100,00 58 702,00 11 780,64

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 7 210,00 0,00

3612 Bytové hospodářství 75 905,00 84 417,00 12 459,81

3613 Nebytové hospodářství 84 690,00 88 600,00 30 444,52

3632 Pohřebnictví 0,00 518,00 0,00

3635 Územní plánování 500,00 500,00 0,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 50,00 50,00 12,10

3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom.služeb a územního rozvoje 81 600,00 81 843,00 1 927,78

4350 Domovy pro seniory 0,00 2 760,00 2 731,18

4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 20 000,00 8 254,00 984,94

4357 Domovy 0,00 179,00 0,00

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 0,00 370,00 16,34

6171 Činnost místní správy 0,00 5 800,00 0,00

Celkem 404 045,00 483 414,72 82 456,90

Datum: 04.07.2019

Zpracoval: Ing. Miloš Klimeš / 376

Příloha č. 8



odbor územního rozvoje Čerpání rozpočtu OÚR  v období 1.-6./2019

dle druhového členění výdajů
v tis. Kč

Pol Popis položky SR UR III
Skutečnost 

1 - 6 /2019

5137 DDHM 0,00 1 175,00 470,12

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 450,00 450,00 0,00

5169 Nákup ostatních služeb 1 400,00 4 882,00 699,29

5171 Opravy a udržování 0,00 17 466,00 13 064,32

5172 Programové vybavení 0,00 45,00 19,77

5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 13,00 12,10

6111 Programové vybavení 0,00 100,00 96,21

6121 Budovy, haly a stavby 402 195,00 456 693,72 65 686,15

6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 2 190,00 2 014,59

6125 Výpočetní technika 0,00 400,00 394,35

Celkem 404 045,00 483 414,72 82 456,90

Datum: 04.07.2019

Zpracoval: Ing. Miloš Klimeš / 376

Příloha č. 8



odbor územního rozvoje Čerpání rozpočtu OÚR 

v období 1.-6./2019 dle akcí

v tis. Kč

ODD Stavba Akce SR UR III
Čerpání 

1 - 6 /2019
OÚP - Akce oddělení územního plánování 550,00 550,00 12,10

OI 17034 Adventure golf, ul. Lázeňská 0,00 4,00 0,00

OI 3026 Areál volného času - 1. etapa- zóna pod letním kinem 0,00 7 210,00 0,00

OI 5004 Cyklostezka Havířov-Těrlická přehrada - úsek 17. listopadu - lesopark 0,00 1 957,00 1 956,80

OI - Dětský park Fibichova- výměna herních prvků 2 000,00 0,00 0,00

OI 18037 Domov seniorů Havířov, středisko Luna - EPS a CCTV 0,00 2 760,00 2 731,18

OI 19023 Hasičská zbrojnice JSDH v Havířově-Šumbarku-oprava terasy 0,00 370,00 16,34

OI 17036 Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové 4 500,00 6 217,00 0,00

OI 5042 Chodník MK Selská - 1. etapa 0,00 974,00 973,45

OI 16032 Chodník MK Selská - 2. etapa 6 000,00 4 580,00 1 291,12

OI 19007 Chodník Na Pavlasůvce 0,00 294,00 0,00

OI 18050 Chodník na ul. Petřvaldská v lokalitě ul. Osadnická 1 200,00 1 820,00 0,00

OI 19003 Chodník na ul. Šumbarská v úseku mezi ulicemi Chrpová a Nad Tratí 0,00 400,00 0,00

OI 16028 Chodník ul. Frýdecká - II. etapa 0,00 48,00 0,00

OI 17035 Jímání srážkových vod na MFK v Prostřední Suché 0,00 543,00 530,76

OI 18013 Ledová plocha u VÚH Havířov 0,00 1 110,00 293,91

OI 19005 Letní koupaliště - nerezový bazén vč. nových rozvodů 0,00 10 000,00 0,00

OI - Letní koupaliště - nerezový bazén vč. nových rozvodů 10 000,00 0,00 0,00

OI 14039 Multifunkční hřiště v lokalitě Havířov-Dolní Suchá 800,00 800,00 0,00

OI 17017 Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská 0,00 27 655,00 11 289,54

OI 19002 Náhradní zdroj napětí pro budovu MMH 0,00 4 300,00 0,00

OI 18049 Odkanalizování částí města Havířova - doplnění stokové sítě 18 000,00 9 640,00 233,53

OI 19004 Odkanalizování části města Havířova - lokalita Důlňák 0,00 1 500,00 0,00

OI 16025
Odkanalizování částí města Havířova - V.etapa

Lokalita ul. Fryštátská a okolí, Pr. Suchá
0,00 16 670,00 9 576,08

OI 18054 Oprava mostu M10 na ul. Na Kempách  400,00 400,00 47,19

OI 18055 Oprava mostu M2 na ul. Prachatická  400,00 400,00 157,30

OI 8009 Park za KD Radost - parkovací stání na ul. V Parku - 2. etapa + obnova parku 8 600,00 800,00 0,00

OI 19028 Parkourové hřiště na ul. Komenského v Havířově 0,00 350,00 0,00

OI 10062 Parkovací dům Havířov 0,00 40,00 0,00

OI 19022 Parkovací stání ul. V Parku a Sadová - 2. etapa 0,00 9 700,00 30,01

OI 18011 Parkoviště na ul. Balzacova, Havířov-Podlesí 0,00 5 964,00 178,61

OI 18009 Parkoviště na ul. Družstevnická, Havířov-Podlesí 0,00 374,00 0,00

OI 17026 Parkoviště na ul. Stavbařská 0,00 540,00 540,00

OI 17028 Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí 6 600,00 6 611,00 3 279,40

OI 18010 Parkoviště ul. Šrámkova, Havířov-Podlesí 6 600,00 6 600,00 63,22

OI 18020 Parkoviště za bytovým věžovým domem 0,00 360,00 0,00

OI 15008 Přednádražní prostor Havířov 80 000,00 80 064,00 1 900,03

OI 18029 Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář 20 000,00 8 254,00 984,94

OI 18016 Rekonstrukce hřiště u ZŠ Gorkého, Havířov-Město 0,00 224,00 145,20

OI 16033 Rekonstrukce plochých střech ZŠ Gorkého 3 000,00 3 023,00 0,00

OI 18022 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ M. Kudeříkové 30 400,00 29 722,72 180,30

OI 15031 Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov se zvláštním režimem 0,00 179,00 0,00

OI 1046 Revitalizace centrálních ploch 0,00 150,00 0,00

OI 11020 Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku 0,00 518,00 0,00

OI 18053 Rozšíření MK ul. Výletní včetně chodníku 1 000,00 1 200,00 0,00

OI 18021 Sanace ob.domu ul.Dlouhá třída 73-79, Havířov-Podlesí 0,00 920,00 0,00

OI 15003 Sesuv svahu na ul. Svážná 0,00 29,00 27,76

OI 18014 Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova, Havířov-Město 12 500,00 12 526,00 0,00

OI 18015
Snižování spotřeby energie MŠ Moravská, detaš.pracoviště U Školy, Havířov-

Dolní Suchá 
0,00 12 560,00 0,00

OI 18052 Snižování spotřeby energie MŠ Moravská, Havířov 700,00 550,00 0,00

OI 18051 Snižování spotřeby energie MŠ Okružní, Havířov 700,00 450,00 0,00

OI 17025 Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská, Havířov-Šumbark 0,00 1 524,00 1 520,99

OI 14040 Snižování spotřeby energie ZŠ M. Pujmanové, Havířov-Šumbark 0,00 10,00 10,00

OI 18012 Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská, Havířov-Šumbark 10 000,00 1 360,00 827,61

OI 17046 Spojovací chodník k VÚH Havířov 0,00 502,00 501,32

OI 13036 Sportovně-rekreační areál v Dolních Datyních - střecha 800,00 842,00 51,99

OI 19025 Střecha křídla E budovy MMH 0,00 1 500,00 0,00

OI 19026 Střecha Městské sportovní haly Havířov 0,00 11 000,00 0,00

OI - Střecha Městské sportovní haly Havířov 8 000,00 0,00 0,00

OI 17032 Větrání kinosálu v KD Leoše Janáčka 0,00 19,00 0,00

Příloha č. 8



odbor územního rozvoje Čerpání rozpočtu OÚR 

v období 1.-6./2019 dle akcí

v tis. Kč

ODD Stavba Akce SR UR III
Čerpání 

1 - 6 /2019
OI 19006 Vstup do areálu MSH vč. zázemí pro venkovní sporty 0,00 500,00 0,00

OI 18008 Výstavba retenční nádrže v lokalitě Chrpová, Havířov-Šumbark 7 900,00 9 350,00 201,90

OI 18056 Výukový plavecký bazén ZŠ F. Hrubína, Havířov 1 500,00 1 500,00 0,00

OI - Využití výpravní haly ČD 800,00 800,00 0,00

OI 17024 ZŠ F. Hrubína - výměna elektroinstalace a osvětlení 500,00 500,00 0,00

MRA 19001 GO elektroinstalace v bytech města 0,00 1 400,00 879,42

MRA - Neinvestiční výdaje MRA 0,00 41,00 0,00

MRA - Neplánované investice 5 000,00 1 488,00 0,00

MRA 9063 Regenerace ob.domu ul.17.listopadu 15, 17, 19, Havířov-Město 0,00 4,00 4,00

MRA 9070 Regenerace obytného domu na ul. Čelakovského 2b, Havířov-Podlesí 0,00 2 826,00 2 823,38

MRA - Rozdělení b.j.č.11, E . Destinnové 1166/16, Havířov-Šumbark 1 000,00 1 000,00 0,00

MRA - Rozdělení b.j.č.7, Mládí 1143/20 , Havířov-Šumbark 1 000,00 1 000,00 0,00

MRA 18038 Sanace ob. domu ul. Mánesova 44, 46, 48, Havířov – Město 17 300,00 17 300,00 0,00

MRA - Sanace ob.domu ul. Horymírova 1-5, Havířov-Město 910,00 910,00 0,00

MRA - Sanace ob.domu ul. J.Gagarina  22-28, Havířov-Podlesí 970,00 970,00 0,00

MRA - Sanace ob.domu ul. Slezská 2-4, Havířov-Město 895,00 895,00 0,00

MRA - Sanace ob.domu ul. Slovanská 8-12, Havířov-Město 910,00 910,00 0,00

MRA 14026 Sanace ob.domu ul.17.listopadu 2-6, Havířov-Město 0,00 6,00 5,25

MRA 14027 Sanace ob.domu ul.17.listopadu 8-14, Havířov-Město 0,00 7,00 5,85

MRA 18034 Sanace ob.domu ul.Dlouhá třída 20, 22, 24, Havířov-Město 12 500,00 12 500,00 0,00

MRA 18035 Sanace ob.domu ul.Dlouhá třída 34 - 42, Havířov-Podlesí 21 000,00 18 910,00 264,99

MRA - Sanace ob.domu ul.Dlouhá třída 73-79, Havířov-Podlesí 920,00 0,00 0,00

MRA 18036 Sanace ob.domu ul.Dlouhá třída 81 C, D, Havířov-Podlesí 10 000,00 10 000,00 0,00

MRA 14030 Sanace ob.domu ul.Uzavřená 13, Havířov-Město 0,00 6 335,00 6 219,77

MRA 7096 Sanace obytného domu Na Nábřeží 123-127, Havířov-Město 0,00 4,00 4,00

MRA 7097 Sanace obytného domu Na Nábřeží 129-133, Havířov-Město 0,00 7,00 7,00

MRA 9069 Sanace obytného domu na ul. J. Hory 7, Havířov-Město 0,00 1 249,00 14,89

MRA 14029 Sanace obytného domu na ul. Mánesova 12 – 16, Havířov-Město 0,00 2 235,00 2 231,27

MRA 7102 Sanace zdrav. stř. na ul. Dlouhá třída 1134/83, Havířov-Podlesí 20 500,00 22 590,00 14 320,86

MRA 8062 Sanace zdrav. stř. na ul. Jurije Gagarina 1595/2b, Havířov-Podlesí 20 500,00 20 500,00 883,30

MRA 7101 Sanace zdravotního střediska na ul. Studentská 1548/26, Havířov-Podlesí 13 500,00 15 320,00 15 240,36

MRA 7099 Sanace zdravotního střediska ul. Budovatelů 991/20b, Havířov-Suchá 13 140,00 13 140,00 0,00

MRA 7100 Sanace zdravotního střediska ul. Gen. Svobody 280/4, Havířov-Šumbark 17 050,00 17 050,00 0,00

MRA - Změna užívání tří pater ubytovny na ul. Střední 3, Havířov-Šumbark 3 500,00 3 500,00 0,00

Celkem 404 045,00 483 414,72 82 456,90

OÚP oddělení územního plánování 

OI oddělení investic

MRA Městská realitní agentura, s.r.o.

Datum: 04.07.2019

Zpracoval: Ing. Miloš Klimeš / 376
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Subjekty z mimosportovní sféry - celkem 12 916,00 12 916,00 5 844,50 10 794,80 45,25 0,5414

   z toho:*

   SŠ a ZŠ, Havířov-Šumbark - provoz krytého bazénu  

   v Ha-Šumbarku, na zajištění plavání ZŠ a veřejnosti
0,00 2 200,00 1 100,00 1 100,00 50,00 1,0000

   Klub přátel školy Havířov-Pr.Suchá-Miss Reneta 2019 0,00 400,00 400,00 450,00 100,00 0,8889

   Armáda spásy v ČR z.s. 0,00 1 302,00 0,00 1 197,00 0,00 0,0000

   ADRA o.p.s. 0,00 300,00 300,00 300,00 100,00 1,0000

   MSK - Podpora sociálních služeb - azylové domy 1 922,00 1 922,00 0,00 1 920,00 0,00 0,0000

   Vodní záchranná služba 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,0000

   Hasičský záchranný sbor - investiční dotace 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,0000

   Ostatní subjekty z mimosportovní sféry celkem 10 994,00 6 192,00 4 044,50 5 227,80 65,32 0,7737

Subjekty ze sportovní sféry - celkem 30 453,00 30 453,00 23 534,80 21 534,80 77,28 1,0929

   z toho:*

   BK Havířov 0,00 1 126,00 960,00 886,00 85,26 1,0835

   Florbal Havířov 0,00 750,00 750,00 720,00 100,00 1,0417

   HC Havířov 2010, s.r.o. - muži 0,00 6 600,00 3 600,00 3 500,00 54,55 1,0286

   HC AZ Havířov 2010, z.s. - mládež 0,00 4 500,00 3 000,00 3 000,00 66,67 1,0000

   Městský fotbalový klub Havířov, z.s. 0,00 3 300,00 2 300,00 2 150,00 69,70 1,0698

   PROSPORT - CZ - Havířovský zlatý kahanec 0,00 200,00 200,00 200,00 100,00 1,0000

   SKST Baník Havířov - stolní tenis 0,00 1 400,00 1 400,00 1 320,00 100,00 1,0606

   SK Baník Havířov - vzpírání 0,00 820,00 820,00 770,00 100,00 1,0649

   Sportovní klub volejbalu Havířov 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,0000

   Tenisový klub Havířov 0,00 850,00 850,00 700,00 100,00 1,2143

   TJ Slovan Havířov 0,00 880,00 880,00 770,00 100,00 1,1429

   TJ Start Havířov 0,00 980,00 980,00 977,00 100,00 1,0031

   Sbor dobrovolných hasičů 0,00 185,00 185,00 170,00 100,00 1,0882

   Ostatní subjekty ze sportovní sféry celkem 30 453,00 8 862,00 7 609,80 6 251,80 85,87 1,2172

Nemocnice s poliklinikou 3 150,00 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,0000

Celkem 46 519,00 46 519,00 29 379,30 32 329,60 63,16 0,9087

31.07.2019

Zpracovala: Ing. Skálová/151 Vedoucí OŠK: PhDr. Pavel Hamza

* přehled dotací poskytnutých na tradiční, prioritní aktivity

Pozn.: ve sloupcích Skutečnost nejsou započteny vratky dotace realizované v roce následujícím po roce, ve kterém byla poskytnuta dotace

Čerpání výdajové části  Ostatní dotace a dary za období 1. - 6./2019            v tis. Kč           

Oblast poskytovaných dotací a darů % plnění
Index  2019 : 

2018

Upravený 

rozpočet             

r. 2019

Schválený 

rozpočet                                 

r. 2019

Skutečnost

1 - 6/2018

Skutečnost

1 - 6/2019

Příloha č. 9



Schválený rozpočet                  

r. 2019                          

(tis. Kč)

Upravený 

rozpočet III.                                  

r. 2019                       

(tis. Kč)

 Skutečnost  1-6/2019         

účetně zapojeno        

(Kč)

Skutečnost 1-6/2019     

fyzicky převedeno          

(Kč)

% plnění

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2

OŠK 0,00 508,67 395 198,10 395 198,10 77,69

OÚR - oddělení investic 59 967,00 119 517,00 27 124 314,05 27 345 856,00 22,69

OSV 0,00 689,70 0,00 0,00 0,00

OJ 10 - PO 0,00 201,27 201 267,00 201 267,00 100,00

EO 32 040,00 55 396,54 36 480 000,00 36 480 000,00 65,85

KP 0,00 86,76 0,00 0,00 0,00

92 007,00 176 399,94 64 200 779,15 64 422 321,10 36,40

FRHA OKS 4 190,00 4 190,00 2 042 959,61 1 656 126,80 48,76

4 190,00 4 190,00 2 042 959,61 1 656 126,80 48,76

FŽP OŽP  230,00  230,00 230 000,00 190 000,00 100,00

230,00 230,00 230 000,00 190 000,00 100,00

OÚR - oddělení investic  160 595,00  173 017,00 42 904 331,86 37 884 527,14 24,80

EO  32 073,00  32 073,00 16 034 801,36 16 034 801,36 49,99

192 668,00 205 090,00 58 939 133,22 53 919 328,50 28,74

FB MP 300,00 461,10 296 183,35 296 183,35 64,23

FB celkem - ÚZ 113 300,00 461,10 296 183,35 296 183,35 64,23

OJ 10 "Ostatní dotace a dary"  20 000,00  20 000,00 19 620 000,00 19 620 000,00 98,10

OÚR - oddělení investic  12 000,00  16 800,00 0,00 0,00 0,00

OKS  0,00  2 000,00 0,00 0,00 0,00

FVPA celkem - ÚZ 115 32 000,00 38 800,00 19 620 000,00 19 620 000,00 50,57

321 395,00 425 171,04 145 329 055,33 140 103 959,75 34,18

FNB celkem - ÚZ 114

FONDY celkem

Zapojení účelových fondů do výdajů a financování r. 2019

Účelové 

fondy
Organizační jednotka

FRR celkem - ÚZ 010

FRHA celkem - ÚZ 110

FRR

FŽP celkem - ÚZ 111

FNB

FVPA

Příloha č. 10



Schválený     

rozpočet                 

r. 2019

Upravený     

rozpočet III.                 

r. 2019

Skutečnost                  

1-6/2019

(tis. Kč) (tis. Kč) (Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2019 130 542,00 161 941,22 161 941 224,49

Převod výsledku hospodaření r. 2018 ze ZBÚ +131 042,00 +168 163,68 + 168 163 673,82

Převod na FRR na základě vypořádání r. 2018 0,00 +10 300,78 + 10 300 784,11

Převod z FRR na základě vypořádání r. 2018 0,00 - 471,29 - 471 290,45

Příjmy FRR + 40,00 + 565,51 + 1 518 056,76

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 40,00 40,00 992 553,21

           vypořádání se SR 0,00 46,47 46 466,05

           vratky nevyčerpaných dotací 0,00 479,04 479 037,50

Zapojení FRR do výdajů a financování - 92 007,00 - 176 399,94 - 64 422 321,10

z toho: OŠK 0,00 508,67 395 198,10

           OÚR - oddělení investic 59 967,00 119 517,00 27 345 856,00

           OSV 0,00 689,70 0,00

           OJ 10 - PO 0,00 201,27 201 267,00

           EO 32 040,00 55 396,54 36 480 000,00

           KP 0,00 86,76 0,00

Konečný stav k 31.12.2019 169 617,00 164 099,96 277 030 127,63

Změna stavu účtu FRR -39 075,00 -2 158,74 -115 088 903,14

Schválený     

rozpočet                 

r. 2019

Upravený     

rozpočet III.                 

r. 2019

Skutečnost                  

1-6/2019

(tis. Kč) (tis. Kč) (Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2019 29 500,00 30 057,40 30 057 396,33

Převod z FRHA na základě vypořádání r. 2018 0,00 - 547,39 - 547 392,03

Příjmy FRHA + 2,00 + 2,00 + 1 471,00

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 2,00 2,00 1 471,00

Zapojení FRHA do výdajů -4 190,00 -4 190,00 -1 656 126,80

z toho: OKS 4 190,00 4 190,00 1 656 126,80

Konečný stav k 31.12.2019 25 312,00 25 322,01 27 855 348,50

Změna stavu účtu FRHA +4 188,00 +4 735,39 +2 202 047,83

Schválený     

rozpočet                 

r. 2019

Upravený     

rozpočet III.                 

r. 2019

Skutečnost                  

1-6/2019

(tis. Kč) (tis. Kč) (Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2019 865,00 892,18 892 183,77

Převod na FŽP na základě vypořádání r. 2018 0,00 + 105,78 + 105 779,25

Příjmy FŽP 0,00 + 63,55 + 54 292,54

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 0,00 0,00 42,54

           příjem z položky 1334 0,00 43,60 43 600,00

           příjem z položky 1335 0,00 7,40 7 400,00

           příjem z položky 2212 0,00 12,55 3 250,00

Zapojení FŽP do výdajů - 230,00 - 230,00 - 190 000,00

z toho: OŽP  230,00  230,00 190 000,00

Konečný stav k 31.12.2019 635,00 831,51 862 255,56

Změna stavu účtu FŽP +230,00 +60,67 +29 928,21

Tok finančních prostředků a tvorba finančních 
               prostředků na účtu FRR                

Tok finančních prostředků a tvorba finančních
                    prostředků na účtu FRHA                       

Tok finančních prostředků a tvorba finančních 
                      prostředků na účtu FŽP                      
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Schválený     

rozpočet                 

r. 2019

Upravený     

rozpočet III.                 

r. 2019

Skutečnost                  

1-6/2019

(tis. Kč) (tis. Kč) (Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2019 75 060,00 96 706,39 96 706 388,54

Převod z FNB na základě vypořádání r. 2018 0,00 - 9 701,04 - 9 701 037,08

Příjmy FNB + 135 147,00 + 119 337,58 + 34 417 703,72

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 12,00 12,00 4 361,07

           daň z příjmů PO z HČ za rok 2018 22 636,00 19 902,31 19 902 310,00

           zálohy na HV z HČ za rok 2019 po zdanění 83 000,00 83 000,00 9 000 000,00

           doplatek záloh na HV po zdanění za rok 2018 7 499,00 0,00 0,00

           přeplatek záloh na HV po zdanění za rok 2018 0,00 -5 576,73 0,00

           dotace "Sanace obytných domů" 21 400,00 21 400,00 4 911 032,65

           prodej bytového fondu 600,00 600,00 600 000,00

Zapojení FNB do výdajů a financování - 192 668,00 - 205 090,00 - 53 919 328,50

z toho: OÚR - oddělení investic  160 595,00  173 017,00 37 884 527,14

           EO  32 073,00  32 073,00 16 034 801,36

Konečný stav k 31.12.2019 17 539,00 1 252,93 67 503 726,68

Změna stavu účtu FNB +57 521,00 +95 453,46 +29 202 661,86

Schválený     

rozpočet                 

r. 2019

Upravený     

rozpočet III.                 

r. 2019

Skutečnost                  

1-6/2019

(tis. Kč) (tis. Kč) (Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2019 723,00 606,68 606 682,17

Převod na FB na základě vypořádání r. 2018 0,00 + 166,34 + 166 339,00

Převod z FB na základě vypořádání r. 2018 0,00 - 52,35 - 52 355,00

Příjmy FB 0,00 + 551,43 + 321 031,76

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 0,00 0,00 31,76

           příjem z položky 2212 0,00 551,43 321 000,00

Zapojení FB do výdajů -300,00 -461,10 -296 183,35

z toho: MP 300,00 461,10 296 183,35

Konečný stav k 31.12.2019 423,00 811,00 745 514,58

Změna stavu účtu FB +300,00 -204,32 -138 832,41

Schválený     

rozpočet                 

r. 2019

Upravený     

rozpočet III.                 

r. 2019

Skutečnost                  

1-6/2019

(tis. Kč) (tis. Kč) (Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2019 28 775,00 30 909,94 30 909 942,99

Převod na FVPA na základě vypořádání r. 2018 0,00 + 170,39 + 170 391,29

Příjmy FVPA + 10 008,00 + 12 300,68 + 5 652 494,67

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 8,00 8,00 86 475,54

           příjmy podle zákona o loteriích a jiných hrách 10 000,00 12 292,68 5 566 019,13

Zapojení FVPA do výdajů - 32 000,00 - 38 800,00 - 19 620 000,00

z toho: OJ 10 "Ostatní dotace a dary"  20 000,00  20 000,00 19 620 000,00

           OÚR - oddělení investic  12 000,00  16 800,00 0,00

           OKS  0,00  2 000,00 0,00

Konečný stav k 31.12.2019 6 783,00 4 581,01 17 112 828,95

Změna stavu účtu FVPA +21 992,00 +26 328,93 +13 797 114,04

  Tok finančních prostředků a tvorba finančních 

  Tok finančních prostředků a tvorba finančních 

                    prostředků na účtu FNB                

              prostředků na účtu FB               

  Tok finančních prostředků a tvorba finančních 
                prostředků na účtu FVPA                      
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Schválený     

rozpočet                 

r. 2019

Upravený     

rozpočet III.                 

r. 2019

Skutečnost                  

1-6/2019

(tis. Kč) (tis. Kč) (Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2019 3 077,00 3 731,82 3 731 816,26

Převod na SF na základě vypořádání r. 2018 0,00 + 28,78 + 28 780,91

Příjmy SF + 6 408,00 + 6 408,00 + 3 802 620,59

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 0,00 0,00 220,59

           tvorba SF MMH 4 592,00 4 592,00 3 000 000,00

           tvorba SF MP 1 811,00 1 811,00 800 000,00

           splátka zápůjčky 5,00 5,00 2 400,00

Zapojení do výdajů -6 403,00 -6 403,00 -3 506 921,60

z toho: ORG 4 592,00 4 592,00 3 189 135,60

           MP 1 811,00 1 811,00 317 786,00

Konečný stav k 31.12.2019 3 082,00 3 765,60 4 056 296,16

Změna stavu účtu SF -5,00 -33,78 -324 479,90

Schválený     

rozpočet                 

r. 2019

Upravený     

rozpočet III.                 

r. 2019

Skutečnost                  

1-6/2019

(tis. Kč) (tis. Kč) (Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2019 135 125,00 172 360,91 172 360 914,33

Převod výsledku hospodaření r. 2018 na FRR -131 042,00 -168 163,68 - 168 163 673,82

Příjmy celkem +1 431 397,00 +1 500 513,48 + 799 497 422,36

Výdaje celkem -1 506 673,00 -1 692 056,00 - 665 937 472,56

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 0,00 0,00

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 

půjčených prostředků
-105 000,00 -105 000,00 -52 500 000,00

Zapojení fondů do výdajů a financování +327 798,00 +431 574,04 +143 610 881,35

z toho: FRR 92 007,00 176 399,94 64 422 321,10

           FRHA 4 190,00 4 190,00 1 656 126,80

           FŽP 230,00 230,00 190 000,00

           FNB 192 668,00 205 090,00 53 919 328,50

           FB 300,00 461,10 296 183,35
           FVPA 32 000,00 38 800,00 19 620 000,00

           SF 6 403,00 6 403,00 3 506 921,60

Příjmy fondů -151 605,00 -139 228,75 -45 767 671,04

z toho: FRR 40,00 565,51 1 518 056,76

           FRHA 2,00 2,00 1 471,00

           FŽP 0,00 63,55 54 292,54

           FNB 135 147,00 119 337,58 34 417 703,72

           FB 0,00 551,43 321 031,76

           FVPA 10 008,00 12 300,68 5 652 494,67

           SF 6 408,00 6 408,00 3 802 620,59

Operace z peněžních účtů organizace nemající 

charakter příjmů a výdajů vladního sektoru
0,00 0,00 +13 401 189,18

Konečný stav k 31.12.2019 0,00 0,00 196 501 589,80

Změna stavu účtu ZBÚ + 135 125,00 + 172 360,91 -24 140 675,47

                              prostředků na ZBÚ po konsolidaci                       

Tok finančních prostředků a tvorba finančních

                     prostředků na účtu SF                     

Tok finančních prostředků a tvorba finančních
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Výsledky hospodaření příspěvkových organizací a zůstatky fondů hmotné zainteresovanosti

 

(v tis. Kč)

k 1.1.2019 k 30.06.2019 k 1.1.2019 k 30.06.2019 k 1.1.2019 k 30.06.2019 k 1.1.2019 k 30.06.2019

MŠ Balzacova +87,21 +397,91 28,00 28,00 75,81 124,12 1 056,72 540,68 24,71 188,67

MŠ "U kamarádů" +318,41 +311,92 0,00 0,00 29,91 12,19 63,07 16,96 1,42 220,91

MŠ ČSA +70,53 +169,01 251,95 301,95 47,26 55,20 979,42 620,15 3,46 31,10

MŠ E. Holuba +314,97 +190,38 0,00 0,00 87,40 101,88 187,07 207,57 10,23 108,41

MŠ Horymírova +208,96 +145,03 6,00 36,00 119,44 140,90 141,82 257,13 25,75 70,46

MŠ Lípová +89,92 +130,37 7,00 107,30 73,75 105,27 63,01 87,50 1,48 88,49

MŠ Kosmonautů ‒ +0,00 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

MŠ Mládí +212,48 +140,68 29,00 29,00 109,56 108,21 531,18 81,04 0,20 177,37

MŠ Moravská +40,28 +8,67 0,00 30,00 14,56 72,31 655,31 69,51 22,59 119,21

MŠ Okružní +7,19 +77,58 25,00 45,00 73,63 80,39 716,64 174,48 18,30 76,22

MŠ Petřvaldská +197,85 +100,28 75,30 75,30 247,76 257,97 1 217,11 455,00 33,80 256,20

MŠ Přímá +499,60 +181,29 0,00 0,00 47,80 45,66 220,42 256,54 0,04 132,50

MŠ Puškinova -64,51 +152,65 0,00 30,00 112,53 120,48 505,21 333,56 11,90 54,22

MŠ Radniční +553,56 +537,37 77,18 107,17 202,13 258,49 337,27 561,60 3,55 124,24

MŠ Resslova ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

MŠ Sukova +313,71 +156,54 73,00 123,00 19,91 30,64 43,32 100,59 0,00 98,98

MŠ Švabinského -73,02 -46,76 0,00 0,00 19,96 35,29 570,25 122,31 1,27 60,36

MŠ U Jeslí -6,34 +109,81 40,00 40,00 20,16 24,18 707,11 256,91 1,33 24,98

MŠ U Stromovky +175,52 +126,59 40,50 50,50 35,26 44,98 114,94 126,34 0,07 22,54

MŠ U Topolů +34,30 +63,86 86,65 86,65 23,04 34,43 617,50 220,85 166,36 265,00

MŠ celkem +2 980,62 +2 953,18 739,58 1 089,87 1 359,87 1 652,59 8 727,37 4 488,72 326,46 2 119,86

Fond kulturních a 

sociálních potřeb
Rezervní fond Fond investic

Příspěvková 

organizace

Výsledek 

hospodaření 

k 30.6.2018

Fond odměnVýsledek 

hospodaření 

k 30.6.2019
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Výsledky hospodaření příspěvkových organizací a zůstatky fondů hmotné zainteresovanosti

 

(v tis. Kč)

k 1.1.2019 k 30.06.2019 k 1.1.2019 k 30.06.2019 k 1.1.2019 k 30.06.2019 k 1.1.2019 k 30.06.2019

Fond kulturních a 

sociálních potřeb
Rezervní fond Fond investic

Příspěvková 

organizace

Výsledek 

hospodaření 

k 30.6.2018

Fond odměnVýsledek 

hospodaření 

k 30.6.2019

ZŠ 1. máje +1 552,05 +1044,46 125,00 170,00 388,86 407,12 222,05 343,14 68,64 937,34

ZŠ F. Hrubína +1 207,27 +457,00 284,22 284,22 459,37 497,13 932,65 598,92 662,30 1 182,50

ZŠ a MŠ Frýdecká +566,28 +401,88 40,20 40,20 233,61 182,04 1 624,17 127,76 49,82 457,93

ZŠ Gen. Svobody +517,76 +395,99 15,00 15,00 307,14 252,30 618,51 317,89 19,42 888,89

ZŠ Gorkého +372,26 +238,55 0,00 0,00 256,47 252,07 164,28 111,39 50,52 540,83

ZŠ Jarošova +33,00 +12,30 19,65 119,65 101,94 106,63 373,71 229,22 28,44 239,39

ZŠ K. Světlé +928,29 +97,87 118,79 118,80 95,50 76,56 427,52 575,41 17,76 495,70

ZŠ Kpt. Jasioka +378,24 +59,61 99,76 288,96 148,91 171,66 303,23 350,53 49,09 205,53

ZŠ M. Kudeříkové -201,29 -33,91 90,00 110,00 425,20 500,06 1 779,57 325,31 129,36 1 250,31

ZŠ M. Pujmanové +98,17 -129,43 75,00 100,00 191,95 226,26 334,20 188,25 17,79 730,56

ZŠ Mládežnická +2 657,75 +575,46 203,40 203,40 555,54 514,78 904,57 157,22 117,73 791,79

ZŠ Moravská -12,11 +194,17 85,00 85,00 150,31 271,15 1 012,17 767,21 225,28 1 024,92

ZŠ a MŠ Na Nábřeží +1 614,24 +498,34 197,77 197,77 183,36 145,58 2 068,56 265,45 232,25 720,10

ZŠ a MŠ Selská +398,66 -482,71 144,00 144,00 166,55 176,99 34,26 41,94 0,00 210,10

ZŠ Školní +251,49 +213,58 221,81 371,81 77,29 127,64 1 456,21 343,71 107,09 173,70

ZŠ a MŠ Zelená +208,17 +58,90 46,50 47,04 176,45 179,98 1 085,90 49,28 0,08 24,76

ZŠ Žákovská +816,26 +622,15 47,38 110,38 129,26 150,90 1 841,51 189,07 782,65 212,22

ZŠ celkem +11 386,49 +4 224,21 1 813,48 2 406,23 4 047,71 4 238,85 15 183,07 4 981,70 2 558,22 10 086,57
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Výsledky hospodaření příspěvkových organizací a zůstatky fondů hmotné zainteresovanosti

 

(v tis. Kč)

k 1.1.2019 k 30.06.2019 k 1.1.2019 k 30.06.2019 k 1.1.2019 k 30.06.2019 k 1.1.2019 k 30.06.2019

Fond kulturních a 

sociálních potřeb
Rezervní fond Fond investic

Příspěvková 

organizace

Výsledek 

hospodaření 

k 30.6.2018

Fond odměnVýsledek 

hospodaření 

k 30.6.2019

Asterix +1 666,41 +1 613,29 307,60 407,60 197,16 248,07 355,24 472,13 59,94 122,05

Domov seniorů Havířov +14 304,60 +10 308,19 189,72 189,72 803,80 1 000,68 4 715,58 4 832,06 2 914,91 5 462,73

MK -98,06 +412,96 544,89 544,89 216,66 237,70 1 964,00 2 415,16 113,68 413,63

MKS 1 642,47 +1 878,66 71,25 71,25 34,32 36,96 0,00 5,35 439,58 4 641,33

SSmH +988,12 +3 683,41 372,29 2 372,30 336,07 315,23 86,69 3 930,70 158,95 1 959,08

SSRZ -1 807,59 +229,54 1 281,42 1 281,42 203,28 234,57 475,21 915,91 678,99 10 254,11

SANTÉ +6 728,02 +2 039,99 485,48 485,48 303,85 362,94 2 172,49 2 201,49 1 080,85 1 315,00

Ost. PO celkem +23 423,97 +20 166,04 3 252,65 5 352,66 2 095,14 2 436,15 9 769,21 14 772,80 5 446,90 24 167,93

Celkem +37 791,09 +27 343,43 5 805,71 8 848,76 7 502,72 8 327,59 33 679,65 24 243,22 8 331,58 36 374,36

Pozn.: Od 1.8.2017 se MŠ Kosmonautů stala odloučeným pracovištěm MŠ Balzacova.

          Od 1.1.2018 se MŠ Resslova stala odloučeným pracovištěm MŠ Radniční.
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Hospodaření příspěvkových organizací 

v roce 2019

Příloha č. 13 

(v tis. Kč)

Skutečnost          

r. 2019

Skutečnost          

r. 2018

Skutečnost          

r. 2019

Skutečnost          

r. 2018

Skutečnost          

r. 2019

Skutečnost          

r. 2018

Výnosy 7 510,05 6 713,54 56,78 183,56 7 566,83 6 897,10

Náklady 7 425,78 6 340,89 53,84 158,30 7 479,62 6 499,19

Hospod. výsledek 84,27 +372,65 2,94 +25,26 87,21 +397,91

Výnosy 4 396,36 4 180,90 0,00 0,00 4 396,36 4 180,90

Náklady 4 077,94 3 868,98 0,00 0,00 4 077,94 3 868,98

Hospod. výsledek 318,42 +311,92 0,00 0,00 318,42 +311,92

Výnosy 2 647,61 2 490,05 4,00 12,00 2 651,61 2 502,05

Náklady 2 577,08 2 321,04 4,00 12,00 2 581,08 2 333,04

Hospod. výsledek 70,53 +169,01 0,00 0,00 70,53 +169,01

Výnosy 5 696,64 4 997,24 168,17 159,16 5 864,81 5 156,40

Náklady 5 392,34 4 832,88 157,48 133,14 5 549,82 4 966,02

Hospod. výsledek 304,30 +164,36 10,69 +26,02 314,99 +190,38

Výnosy 4 085,00 3 923,66 0,00 0,00 4 085,00 3 923,66

Náklady 3 876,04 3 778,63 0,00 0,00 3 876,04 3 778,63

Hospod. výsledek 208,96 145,03 0,00 0,00 208,96 +145,03

Výnosy ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

Náklady ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

Hospod. výsledek ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

Výnosy 4 099,62 4 571,84 6,78 24,60 4 106,40 4 596,44

Náklady 4 009,88 4 446,17 6,60 19,90 4 016,48 4 466,07

Hospod. výsledek 89,74 +125,67 0,18 +4,70 89,92 +130,37

Výnosy 4 761,85 4 538,96 4,30 10,20 4 766,15 4 549,16

Náklady 4 549,37 4 401,28 4,30 7,20 4 553,67 4 408,48

Hospod. výsledek 212,48 137,68 0,00 +3,00 212,48 +140,68

Výnosy 6 578,44 5 834,82 9,50 31,95 6 587,94 5 866,77

Náklady 6 538,17 5 826,60 9,50 31,50 6 547,67 5 858,10

Hospod. výsledek 40,27 +8,22 0,00 +0,45 40,27 +8,67

Výnosy 3 042,05 2 729,06 0,00 0,00 3 042,05 2 729,06

Náklady 3 034,85 2 651,48 0,00 0,00 3 034,85 2 651,48

Hospod. výsledek 7,20 77,58 0,00 0,00 7,20 +77,58

Výnosy 10 035,84 8 655,16 7,73 21,50 10 043,57 8 676,66

Náklady 9 837,99 8 554,88 7,73 21,50 9 845,72 8 576,38

Hospod. výsledek 197,85 +100,28 0,00 0,00 197,85 +100,28

Výnosy 4 278,31 4 107,10 4,50 0,00 4 282,81 4 107,10

Náklady 3 778,72 3 925,81 4,50 0,00 3 783,22 3 925,81

Hospod. výsledek 499,59 +181,29 0,00 0,00 499,59 +181,29

Výnosy 3 894,17 3 392,83 0,00 0,00 3 894,17 3 392,83

Náklady 3 958,68 3 240,18 0,00 0,00 3 958,68 3 240,18

Hospod. výsledek -64,51 +152,65 0,00 0,00 -64,51 +152,65

Výnosy 7 505,44 6 598,68 0,00 0,00 7 505,44 6 598,68

Náklady 6 951,88 6 061,31 0,00 0,00 6 951,88 6 061,31

Hospod. výsledek 553,56 +537,37 0,00 0,00 553,56 +537,37

MŠ Moravská

MŠ Okružní

MŠ Petřvaldská

MŠ Přímá

MŠ Puškinova

MŠ Radniční

MŠ Mládí

CelkemVedlejší činnost

MŠ Balzacova

MŠ "U kamarádů"              

Příspěvkové 

organizace
Ukazatel

Hlavní činnost

MŠ ČSA

MŠ E. Holuba

MŠ Horymírova

MŠ Lípová

MŠ Kosmonautů



Hospodaření příspěvkových organizací 

v roce 2019

Příloha č. 13 

(v tis. Kč)

Skutečnost          

r. 2019

Skutečnost          

r. 2018

Skutečnost          

r. 2019

Skutečnost          

r. 2018

Skutečnost          

r. 2019

Skutečnost          

r. 2018

CelkemVedlejší činnost
Příspěvkové 

organizace
Ukazatel

Hlavní činnost

Výnosy ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

Náklady ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

Hospod. výsledek ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

Výnosy 3 380,40 2 975,95 0,00 0,00 3 380,40 2 975,95

Náklady 3 066,69 2 819,41 0,00 0,00 3 066,69 2 819,41

Hospod. výsledek 313,71 +156,54 0,00 0,00 313,71 +156,54

Výnosy 2 820,82 2 631,75 2,66 13,32 2 823,48 2 645,07

Náklady 2 893,84 2 683,07 2,66 8,76 2 896,50 2 691,83

Hospod. výsledek -73,02 -51,32 0,00 +4,56 -73,02 -46,76

Výnosy 2 399,08 2 276,71 0,00 0,00 2 399,08 2 276,71

Náklady 2 405,43 2 166,90 0,00 0,00 2 405,43 2 166,90

Hospod. výsledek -6,35 +109,81 0,00 0,00 -6,35 +109,81

Výnosy 2 513,30 2 361,76 0,00 0,00 2 513,30 2 361,76

Náklady 2 337,79 2 235,17 0,00 0,00 2 337,79 2 235,17

Hospod. výsledek 175,51 +126,59 0,00 0,00 175,51 +126,59

Výnosy 3 104,48 2 673,61 0,00 0,00 3 104,48 2 673,61

Náklady 3 070,18 2 609,75 0,00 0,00 3 070,18 2 609,75

Hospod. výsledek 34,30 +63,86 0,00 0,00 34,30 +63,86

Výnosy 82 749,46 75 653,62 264,42 456,29 83 013,88 76 109,91

Náklady 79 782,65 72 764,43 250,61 392,30 80 033,26 73 156,73

Hospod. výsledek +2 966,81 +2 889,19 +13,81 +63,99 +2 980,62 +2 953,18

Výnosy 22 593,71 20 555,25 233,10 256,46 22 826,81 20 811,71

Náklady 21 117,19 19 586,14 157,57 181,11 21 274,76 19 767,25

Hospod. výsledek 1 476,52 +969,11 75,53 +75,35 1 552,05 +1 044,46

Výnosy 17 323,26 14 945,76 733,68 672,35 18 056,94 15 618,11

Náklady 16 117,70 14 649,11 731,98 512,00 16 849,68 15 161,11

Hospod. výsledek 1 205,56 +296,65 1,70 +160,35 1 207,26 +457,00

Výnosy 13 424,50 12 318,96 71,68 51,89 13 496,18 12 370,85

Náklady 12 882,33 11 935,23 47,58 33,74 12 929,91 11 968,97

Hospod. výsledek 542,17 +383,73 24,10 +18,15 566,27 +401,88

Výnosy 17 562,60 16 751,55 311,22 350,49 17 873,82 17 102,04

Náklady 17 112,31 16 437,78 243,75 268,27 17 356,06 16 706,05

Hospod. výsledek 450,29 +313,77 67,47 +82,22 517,76 +395,99

Výnosy 18 328,47 16 748,43 268,76 296,95 18 597,23 17 045,38

Náklady 18 027,24 16 600,13 197,73 206,70 18 224,97 16 806,83

Hospod. výsledek 301,23 +148,30 71,03 +90,25 372,26 +238,55

Výnosy 7 100,28 6 714,30 26,29 23,49 7 126,57 6 737,79

Náklady 7 079,65 6 708,79 13,92 16,70 7 093,57 6 725,49

Hospod. výsledek 20,63 +5,51 12,37 +6,79 33,00 +12,30

Výnosy 14 761,08 12 226,79 52,34 63,18 14 813,42 12 289,97

Náklady 13 862,86 12 157,00 22,27 35,10 13 885,13 12 192,10

Hospod. výsledek 898,22 +69,79 30,07 +28,08 928,29 +97,87

MŠ celkem

ZŠ 1. máje

ZŠ F. Hrubína

ZŠ a MŠ Frýdecká

ZŠ Gen. Svobody

ZŠ Gorkého

ZŠ Jarošova

ZŠ K. Světlé

MŠ U Topolů

MŠ Sukova

MŠ Švabinského

MŠ U Jeslí

MŠ U Stromovky

MŠ Resslova



Hospodaření příspěvkových organizací 

v roce 2019

Příloha č. 13 

(v tis. Kč)

Skutečnost          

r. 2019

Skutečnost          

r. 2018

Skutečnost          

r. 2019

Skutečnost          

r. 2018

Skutečnost          

r. 2019

Skutečnost          

r. 2018

CelkemVedlejší činnost
Příspěvkové 

organizace
Ukazatel

Hlavní činnost

Výnosy 8 399,78 7 827,22 65,34 59,65 8 465,12 7 886,87

Náklady 8 021,73 7 767,93 65,15 59,33 8 086,88 7 827,26

Hospod. výsledek 378,05 59,29 0,19 0,32 378,24 59,61

Výnosy 14 034,32 12 117,00 360,52 450,52 14 394,84 12 567,52

Náklady 14 173,61 12 193,50 422,52 407,93 14 596,13 12 601,43

Hospod. výsledek -139,29 -76,50 -62,00 +42,59 -201,29 -33,91

Výnosy 13 769,90 13 131,31 232,25 276,23 14 002,15 13 407,54

Náklady 13 523,86 13 318,21 380,12 218,76 13 903,98 13 536,97

Hospod. výsledek 246,04 -186,90 -147,87 +57,47 98,17 -129,43

Výnosy 23 752,82 19 913,13 790,90 836,61 24 543,72 20 749,74

Náklady 21 408,75 19 673,06 477,22 501,22 21 885,97 20 174,28

Hospod. výsledek 2 344,07 +240,07 313,68 335,39 2 657,75 +575,46

Výnosy 21 972,74 19 292,66 1 543,86 1 525,70 23 516,60 20 818,36

Náklady 22 147,47 19 324,75 1 381,23 1 299,44 23 528,70 20 624,19

Hospod. výsledek -174,73 -32,09 162,63 +226,26 -12,10 +194,17

Výnosy 22 882,57 19 828,87 470,67 439,67 23 353,24 20 268,54

Náklady 21 343,50 19 360,41 395,50 409,79 21 739,00 19 770,20

Hospod. výsledek 1 539,07 +468,46 75,17 +29,88 1 614,24 +498,34

Výnosy 4 912,57 3 981,30 12,60 16,45 4 925,17 3 997,75

Náklady 4 515,06 4 464,36 11,45 16,10 4 526,51 4 480,46

Hospod. výsledek 397,51 -483,06 1,15 +0,35 398,66 -482,71

Výnosy 8 150,38 7 350,51 62,51 34,16 8 212,89 7 384,67

Náklady 7 902,81 7 137,74 58,58 33,35 7 961,39 7 171,09

Hospod. výsledek 247,57 +212,77 3,93 +0,81 251,50 +213,58

Výnosy 4 940,59 4 581,39 0,00 0,00 4 940,59 4 581,39

Náklady 4 732,42 4 522,49 0,00 0,00 4 732,42 4 522,49

Hospod. výsledek 208,17 +58,90 0,00 0,00 208,17 +58,90

Výnosy 16 166,77 13 975,49 540,34 529,16 16 707,11 14 504,65

Náklady 15 683,09 13 617,90 207,76 264,60 15 890,85 13 882,50

Hospod. výsledek 483,68 +357,59 332,58 +264,56 816,26 +622,15

Výnosy 250 076,34 222 259,92 5 776,06 5 882,96 255 852,40 228 142,88

Náklady 239 651,58 219 454,53 4 814,33 4 464,14 244 465,91 223 918,67

Hospod. výsledek +10 424,76 +2 805,39 +961,73 +1 418,82 +11 386,49 +4 224,21

Výnosy 7 779,20 7 278,02 0,00 0,00 7 779,20 7 278,02

Náklady 6 112,78 5 664,73 0,00 0,00 6 112,78 5 664,73

Hospod. výsledek 1 666,42 +1 613,29 0,00 0,00 1 666,42 +1 613,29

Výnosy 77 137,80 67 327,42 6,88 3,84 77 144,68 67 331,26

Náklady 62 833,62 57 019,47 6,45 3,60 62 840,07 57 023,07

Hospod. výsledek 14 304,18 +10 307,95 0,43 +0,24 14 304,61 +10 308,19

Výnosy 12 346,10 12 340,52 0,00 0,00 12 346,10 12 340,52

Náklady 12 444,16 11 927,56 0,00 0,00 12 444,16 11 927,56

Hospod. výsledek -98,06 +412,96 0,00 0,00 -98,06 +412,96

MK

ZŠ Moravská

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

ZŠ a MŠ Selská

ZŠ Školní

ZŠ a MŠ Zelená

ZŠ Žákovská

ZŠ celkem

ASTERIX

Domov seniorů 

Havířov

ZŠ Mládežnická

ZŠ Kpt. Jasioka

ZŠ M. Kudeříkové

ZŠ M. Pujmanové



Hospodaření příspěvkových organizací 

v roce 2019

Příloha č. 13 

(v tis. Kč)

Skutečnost          

r. 2019

Skutečnost          

r. 2018

Skutečnost          

r. 2019

Skutečnost          

r. 2018

Skutečnost          

r. 2019

Skutečnost          

r. 2018

CelkemVedlejší činnost
Příspěvkové 

organizace
Ukazatel

Hlavní činnost

Výnosy 31 992,40 31 808,22 706,86 805,29 32 699,26 32 613,51

Náklady 30 778,58 30 488,79 278,21 246,06 31 056,79 30 734,85

Hospod. výsledek 1 213,82 +1 319,43 428,65 +559,23 1 642,47 +1 878,66

Výnosy 42 121,00 41 586,29 0,00 0,00 42 121,00 41 586,29

Náklady 41 132,88 37 902,88 0,00 0,00 41 132,88 37 902,88

Hospod. výsledek 988,12 +3 683,41 0,00 0,00 988,12 +3 683,41

Výnosy 26 328,81 22 807,62 2 596,17 529,74 28 924,98 23 337,36

Náklady 26 747,74 22 824,25 3 984,84 283,57 30 732,58 23 107,82

Hospod. výsledek -418,93 -16,63 -1 388,67 +246,17 -1 807,60 +229,54

Výnosy 20 751,26 14 412,92 0,00 0,00 20 751,26 14 412,92

Náklady 14 023,24 12 372,93 0,00 0,00 14 023,24 12 372,93

Hospod. výsledek 6 728,02 +2 039,99 0,00 0,00 6 728,02 +2 039,99

Výnosy 218 456,57 197 561,01 3 309,91 1 338,87 221 766,48 198 899,88

Náklady 194 073,00 178 200,61 4 269,50 533,23 198 342,50 178 733,84

Hospod. výsledek 24 383,57 +19 360,40 -959,59 +805,64 23 423,98 +20 166,04

Výnosy 551 282,37 495 474,55 9 350,39 7 678,12 560 632,76 503 152,67

Náklady 513 507,23 470 419,57 9 334,44 5 389,67 522 841,67 475 809,24

Hospod. výsledek 37 775,14 +25 054,98 15,95 2 288,45 37 791,09 +27 343,43

Pozn.: Od 1.8.2017 se MŠ Kosmonautů stala odloučeným pracovištěm MŠ Balzacova.

          Od 1.1.2018 se MŠ Resslova stala odloučeným pracovištěm MŠ Radniční.

Příspěvkové 

organizace ostatní 

celkem

Příspěvkové 

organizace celkem

MKS

SSmH

SSRZ

SANTÉ



Hospodářská činnost u Městské realitní agentury, s.r.o. (v tis. Kč)

Schválený rozpočet    

r. 2019

Skutečnost                   

1 - 6/2019

Skutečnost                   

1 - 6/2018
% plnění

  Index              

2019 : 2018
sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl.2 : sl.1 sl.2 : sl.3

Výnosy z prodeje služeb a z pronájmu 303 925,00 153 069,73 151 158,16 50,36 1,0126

z toho:

nájemné bytové prostory 285 700,00 143 018,83 141 358,57 50,06 1,0117

nájemné nebytové prostory 18 100,00 9 637,58 9 452,77 53,25 1,0196

ostatní tržby 125,00 413,32 346,82 330,66 1,1917

Pokuty a penále 0,00 2 790,59 261,47 - 10,6727

Ostatní výnosy z činnosti 800,00 110,98 102,20 13,87 1,0859

Úroky 0,50 0,25 0,25 50,00 1,0000

Výnosy celkem 304 725,50 155 971,55 151 522,08 51,18 1,0294

Spotřeba materiálu 50,00 16,72 12,87 33,44 1,2991

Spotřeba energie 6 300,00 -281,13 109,26 - -

Opravy a udržování 130 052,00 84 457,26 74 888,03 64,94 1,1278

Ostatní služby - celkem 51 273,00 27 987,98 25 525,79 54,59 1,0965

z toho:

         mandátní smlouva 43 000,00 24 029,98 22 295,65 55,88 1,0778

         ostatní služby 8 273,00 3 958,00 3 230,14 47,84 1,2253

Správní poplatky 3,00 14,40 3,19 480,00 4,5141

Poplatky exekutora 30,00 10,58 15,24 35,27 0,6942

Manka a škody 0,00 11,00 12,41 - 0,8864

Poplatky za vedení účtu 240,00 141,15 131,98 58,81 1,0695

Vypořádání DPH, jiné ost.náklady 7 500,00 4 743,87 3 869,00 63,25 1,2261

Zúčtování zákonných oprav.položek 500,00 -190,10 -352,27 - 0,5396

Odpisy nedobytných pohledávek 500,00 340,08 2 170,87 68,02 0,1567

Náklady celkem 196 448,00 117 251,81 106 386,37 59,69 1,1021

Hospodářský výsledek +108 277,50 +38 719,74 +45 135,71 35,76 0,8579

Daň z příjmů - 20 572,73 0,00 0,00 - 0,0000

Hospodářský výsledek - po zdanění +87 704,77 +38 719,74 +45 135,71 44,15 0,8579

Zůstatek účtu hospodářské činnosti (v tis. Kč):

k 1.1. 2019:      58 456,63  k 1.1. 2018:      63 087,28   

k 30.6.2019:     45 703,98 k 30.6.2018:     50 424,34

Příloha č. 14



Hospodářská činnost u TSH, a.s. (v tis.Kč) 

 Schválený 

rozpočet r. 2019

Skutečnost                   

1 - 6/2019

Skutečnost                   

1 - 6/2018
% plnění

Index                     

2019: 2018

sl.1 sl.2 sl.3 sl.2 : sl.1 sl.2 : sl.3

Tržby - stočné 7 859,23 4 058,93 3 460,23 51,65 1,1730

Ostatní výnosy 342,07 -0,01 0,04 - -

Přijaté úroky 0,00 0,02 0,02 - 1,0000

Výnosy celkem 8 201,30 4 058,94 3 460,29 49,49 1,1730

Spotřeba energie - paušál SmVaK 3 139,11 1 505,77 1 471,21 47,97 1,0235

Ostatní služby - celkem 5 029,19 2 700,68 1 594,43 53,70 1,6938

z toho:
         odměna TSH 3 069,19 2 621,75 1 512,98 85,42 1,7328

         ostatní služby 1 960,00 78,93 81,45 4,03 0,9691

Ostatní náklady z činnosti 33,00 0,00 0,00 - 0,0000

Náklady z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000

Náklady celkem 8 201,30 4 206,45 3 065,64 51,29 1,3721

Hospodářský výsledek 0,00 -147,51 394,65 - -

Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000

Hospodářský výsledek - po zdanění 0,00 -147,51 394,65 - -

k 1.1.2019:        102,08 k 1.1.2018:    441,96

k 30.6.2019:      857,71  k 30.6.2018:   189,15

Zůstatek účtu hospodářské činnosti (v tis. Kč):

Příloha č. 15   



Seznam použitých zkratek

a.s.  - akciová společnost

ASTERIX  - ASTERIX - středisko volného času Havířov, p.o.

BESIP  - bezpečnost silničního provozu

BK  - basketbalový klub

CNG  - Compressed Natural Gas (stlačený zemní plyn)

č.  - číslo

ČR  - Česká republika

DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek

 DPH  -  daň z přidané hodnoty 

 DSH  -  Domov seniorů Havířov, p.o. 

 EO  -  ekonomický odbor 

 EU  -  Evropská unie 

 FB  -  fond bezpečnosti 

 FNB  -  fond nájemního bydlení 

 FO  -  fyzická osoba 

 FRHA  -  fond rozvoje hospodářských aktivit 

 FRR  -  fond rezerv a rozvoje 

 FVPA  -  fond veřejně prospěšných aktivit 

 FŽP  -  fond životního prostředí 

 HC AZ -  HC AZ Havířov 2010 z. s. 

HČ  - hospodářská činnost

HV - hospodářský výsledek

 j.n.  -  jinak neuvedený (jinde nespecifikovaný) 

 KB, a.s.  -  Komerční banka, a.s. 

 Kč  -  Koruna česká 

 KD -  kulturní dům 

 KP -  odbor kancelář primátora 

 MK  -  Městská knihovna Havířov 

 MK U Nádraží  -  místní komunikace U Nádraží 

 MKS  -  Městské kulturní středisko Havířov 

 MMH  -  Magistrát města Havířova 

 MP  -  Městská policie Havířov 

 MRA, s.r.o.  -  Městská realitní agentura, s.r.o. 

 MSK  -  Moravskoslezský kraj 

 MŠ  -  mateřská škola 

 ob. dům -  obytný dům 

 OI -  oddělení investic  

OJ  - organizační jednotka

OKS  - odbor komunálních služeb

 OP VVV -  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

ORG  - odbor organizační

ORP  - obec s rozšířenou působností

OSR  - oddělení strategického rozvoje

OSRM - odbor správy a rozvoje majetku 

OSM - oddělení správy majetku

 OSV  -  odbor sociálních věcí 

 OŠK  -  odbor školství a kultury 



Seznam použitých zkratek

OÚR  - odbor územního rozvoje

OVŽÚ  - odbor vnitra a živnostenský úřad

 OŽP  -  odbor životního prostředí 

 PO  -  právnická osoba 

 PDO  -  příspěvky a dotace organizacím 

 r.  -  rok 

 RMH  -  Rada města Havířova 

 RUD -  rozpočtové určení daní 

 SANTÉ  -  SANTÉ-centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 

 Sb. -  Sbírka zákonů ČR 

 SD  -  společenský dům 

 SF  -  sociální fond 

 SK  -  sportovní klub 

 SO -  správní odbor 

 SR  -  státní rozpočet 

 SR  -  schválený rozpočet 

 s.r.o.  -  společnost s ručením omezeným 

 SSmH  -  Sociální služby města Havířova 

 SSRZ  -  Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

 SSSÚ  -  stavební a silniční správní úřad 

 SŠ -  střední škola 

 SVČ  -  středisko volného času 

 SKST -  sportovní klub stolního tenisu 

 tis.  -  tisíc 

 TJ -  tělovýchovná jednota 

 tř.  -  třída 

 TSH a.s.  -  Technické služby Havířov a.s. 

 ul. -  ulice 

 UR -  upravený rozpočet 

 ÚSC -  územně samosprávný celek  

 ÚZ  -  účelový znak (zdroj) 

VPP  - veřejně prospěšné práce

VPS SR  - všeobecná pokladní správa státního rozpočtu

 VŠ  -  vysoká škola 

VÚH - víceúčelová hala

 ZBÚ  -  základní běžný účet 

 ZMH  -  Zastupitelstvo města Havířova 

 ZŠ  -  základní škola 



Důvodová zpráva: 
 

Rozpočtové úpravy IV. na rok 2019 zapracovávají do rozpočtu usnesení zastupitelstva a rady 

města Havířova mající vazbu na rozpočet města. Jsou zde rozpočtová opatření, která řeší přijetí 

dotací a náhrad v roce 2019. Upravujeme zde i výše dotací, kdy město obdrželo nižší částku, 

než bylo ve schváleném rozpočtu. Dále jsou pak v rozpočtových úpravách rozpočtová opatření 

podle dosažené skutečnosti: sankční platby, dividendy, pojistné, příjmy z loterií.  

 

Navrhované rozpočtové úpravy jsou rozděleny do 8 skupin: 

a) úpravy rozpočtu projednané radou a zastupitelstvem města, rozpočtová opatření 

krajského úřadu a státních orgánů, 

b) řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem, 

c) řešení požadavků vzniklých v průběhu roku, 

d) přesuny prostředků mezi jednotlivými organizačními jednotkami (správci), 

e) přesuny prostředků v rámci organizační jednotky (správce), 

f) úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje, 

g) úpravy rozpočtu o metodické vlivy, 

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: 

a)  Úpravy rozpočtu projednané radou a zastupitelstvem města, rozpočtová opatření    

      krajského úřadu a státních orgánů 

 

č. 74. RMH dne 9. 9. 2019 a ZMH dne 23. 9. 2019 bude OŠK předkládat materiál „Zapojení 

schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2019, na jehož základě dochází 

k následujícím rozpočtovým úpravám: 

 

a) Zvýšení příspěvku na provoz právního subjektu o „dofinancování výjimky z počtu žáků na 

období září - prosinec 2019“ s ÚZ 00000:  

 

ZŠ a MŠ Selská (ZŠ Selská)                                                                              320 000,00 Kč, 

ZŠ Kpt. Jasioka                                                                                                  245 000,00 Kč. 

 

b) Zvýšení příspěvků na provoz právních subjektů o „Havířovskou ligu základních škol – 

umístění“ s ÚZ 00000: 

 

ZŠ M. Kudeříkové (1. místo)                                                                                                   8 000,00 Kč 

ZŠ Gen. Svobody (2. místo)                                                                                                   6 000,00 Kč 

ZŠ Školní (2. místo)                                                                                                                                                                                                     6 000,00 Kč 

ZŠ Žákovská (3. místo)                                                                                                                                                                                                               5 000,00 Kč 

ZŠ M. Pujmanové (4. místo)                                                                                                                                                                                                              3 000,00 Kč 

ZŠ K. Světlé (5. místo)                                                                                                                                                                                                               2 000,00 Kč 

Celkem 30 000,00 Kč 
 

Tato navýšení příspěvků na provoz právních subjektů (body a a b) budou řešena snížením 

rozpočtovaných výdajů OŠK  o částku                                                              595 000,00 Kč. 
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č. 75. Na základě žádosti město obdrží prostřednictvím KÚ MSK dle vyhl. MZe  

č. 423/2011 Sb., finanční náhradu na úhradu nákladů na činnost lesního hospodáře za II. čtvrtletí 

roku 2019 ve výši 36 618,00 Kč. Dále pak náhradu na základě žádosti o poskytnutí podpory na 

výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu podle 

vyhlášky č. 80/1996 Sb., získá město Havířov od Ministerstva zemědělství finanční prostředky 

(náhradu) na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu za II. pololetí roku 

2018 ve výši 50,00 Kč. Od roku 2019 dochází ke změně položky v rozpočtové skladbě, na 

kterou mají být tyto náhrady rozpočtovány. Původně to byla položka 5192 – Poskytnuté 

náhrady, nyní 5811 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu. 

 

Rozpočtované výdaje EO (pol. 5811) se snižují o částku                                    36 668,00 Kč 

a zároveň se rozpočtované výdaje OŽP (pol. 5811) zvyšují                                36 668,00 Kč. 

 

 

č. 76. Na základě rozhodnutí č. 2 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 Ministerstva práce  

a sociálních věcí došlo k dofinancování neinvestiční účelové dotace na výkon sociální práce 

s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí a městu Havířovu byla poskytnuta dotace ve 

výši 3 036 038,00 Kč. Rozhodnutím č. 1 bylo městu přiznáno 2 853 909,00 Kč (RÚ III./r.2019), 

tedy celková výše dotace v roce 2019 je 5 889 947,00 Kč. Pro informaci sdělujeme, že 

požadovaná výše dotace byla ve výši 7 444 886,00 Kč. 

 

Rozpočtované příjmy EO se tímto zvyšují na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze SR s ÚZ 13015 o částku                                                              3 036 038,00 Kč  

a současně se rozpočtované výdaje ORG s ÚZ 13015 zvyšují o částku         3 036 038,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování a příjmy a výdaje budou evidovány s ÚZ 13015. 

 

 

č. 77. Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí č. j. MPSV-2019/143584-231 

ze dne 17. 7. 2019 byla na účet města poukázána druhá splátka neinvestiční účelové dotace na 

úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2019 a celková výše této dotace v roce 2019 dosáhla hodnoty 14 079 415,00 

Kč. Ve schváleném rozpočtu bylo uvažováno s dotací ve výši 10 000 000,00 Kč. Tato dotace 

je také určena k úhradě mzdových prostředků a povinných odvodů.  

 

Rozpočtované příjmy EO se tímto navýší na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze SR s ÚZ 13011 o částku                                                              4 079 415,00 Kč.  

Rozpočtované výdaje ORG se s ÚZ 13011 zvýší o částku                             4 079 415,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování a příjmy a výdaje budou evidovány s ÚZ 13011. 

 

 

č. 78.  Na základě dopisu Úřady vlády ČR č.j. 18096/2019-UVCR ze dne 5. 6. 2019 byla městu 

přiznána dotace ve výši 291 141,00 Kč na zabezpečení pozice a činnosti terénního pracovníka. 

O tuto částku budou navýšeny rozpočtované výdaje organizačního odboru. 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery 

ze SR s ÚZ 04428 zvyšují o                                                                                291 141,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje ORG se zvyšují o částku s ÚZ 04428               291 141,00 Kč.  

Dotace podléhá vyúčtování. 
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č. 79. Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí č. j. MPSV-2018/233056-

312/1 ze dne 13. 12. 2018 byla městu přiznána dotace na akci „Pořízení automobilů pro Sociální 

služby města Havířova“. Na účet byla připsána dne 31. 5. 2019 první splátka dotace ve výši 

636 052,50 Kč a do konce roku město obdrží druhou splátku do výše přiznané dotace, která je 

celkem 1 089 802,00 Kč. Výše dotace je zaslána ve výši skutečně vysoutěžených cen. Tato akce 

byla předfinancována v roce 2018 včetně vlastních zdrojů a byla navýšena výdajová část odboru 

sociálních věcí. Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 tyto příjmy ani výdaje nejsou 

rozpočtovány, proto bude navýšena příjmová část rozpočtu a ve výdajích bude navýšena 

rezerva EO.  

 

Rozpočtované příjmy EO se tímto navýší na položce 4216 – Ostatní investiční přijaté 

transfery ze SR s ÚZ 13501, org 18058 o částku                                           1 089 802,00 Kč.  

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku  

                                                                                                                           1 089 802,00 Kč. 

 

č. 80. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03H000578 z  Ministerstva pro místní 

rozvoj město obdrželo dotaci na akci „Sanace obytných domů na ulici 17. listopadu a na ulici 

Mánesova v Havířově“. Akce probíhala v roce 2018 a v roce 2019 se dokončila sanace na ul. 

Mánesova 12-16 a na tuto akci byla zaslána dotace ve výši 3 630 767,03 Kč. Po obdržení dotací 

na sanaci obytných domů jsou prostředky převedeny do Fondu nájemního bydlení (FNB), jsou 

příjmem fondu a na rok 2019 je příjem fondu rozpočtován ve výši 21 400 000,00 Kč. Město na 

tuto akci očekávalo dotaci ve výši 5 932 000,00 Kč a obdrželo o 2 301 232,00 méně. Proto musí 

být upravena příjmová část rozpočtu, kde budou příjmové položky rozepsány a sníženy.  

O částku 1 500 000,00 bude snížen příjem FNB a o zbývající část ve výši 801 232,00 bude ve 

výdajích snížena rezerva EO, aby byl vyrovnán rozdíl mezi příjmy a výdaji. 

 

Rozpočtované příjmy EO se upraví na těchto položkách: 

položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, org 14029 se 

snižuje o částku                                                                                                   5 932 000,00 Kč, 

položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, org 14029 se 

zvyšuje o částku                                                                                                  3 050 625,00 Kč 

položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, org 14029 se 

zvyšuje o částku                                                                                                    580 143,00 Kč. 

 

Rozpis příjmových položek: 

položka ÚZ Částka 

4216 107117968  145 268,00 Kč 

4216 107517969 2 905 357,00 Kč 

Celkem (investiční) 3 050 625,00 Kč 

4116 107117015 27 626,00 Kč 

4116 107517016 552 517,00 Kč 

Celkem (neinvestiční) 580 143,00 Kč 

 

Z rozdílu rozpočtované a skutečné výše dotace pro EO se změna stavu účtu FNB, položka 

8115, zvyšuje o částku                                                                                       1 500 000,00 Kč. 

Příjmová konsolidační položka 4134 - Převody z rozpočtových účtů se snižuje o částku   

                                                                                                                            1 500 000,00 Kč 
a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se snižuje  

o částku                                                                                                                1 500 000,00 Kč. 
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Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují o částku  

                                                                                                                              801 232,00 Kč. 

 

 

č. 81. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03H000594 z  Ministerstva pro místní 

rozvoj město obdrželo dotaci na akci „Sanace obytných domů na ulici Na Nábřeží v Havířově“ 

Akce probíhala od roku 2017, v roce 2019 se dokončila a byla zaslána dotace ve výši 

4 911 032,65 Kč. Tato akce byla v příjmové části schváleného rozpočtu na rok 2019 očekávána 

ve výši 7 770 000,00 Kč a obdrželi jsme 4 911 032,65 Kč, tedy o 2 858 967,35 Kč méně. Proto 

musí být upravena příjmová část rozpočtu, kde budou příjmové položky rozepsány dle 

skutečnosti a sníženy a zároveň bude o tento rozdíl ve výdajích snížena rezerva EO. 

 

Rozpočtované příjmy EO, položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního 

rozpočtu, org 7097 se snižuje o částku                                                            2 858 967,00 Kč. 

 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují o částku  

                                                                                                                           2 858 967,00 Kč. 

 

 

č. 82. Na základě usn.č. 184/7ZM/2019 ze dne 24. 6. 2019 schválilo zastupitelstvo města  

ZŠ  Mládežnická financování nákupu konvektomatu do školní jídelny. ZŠ Mládežnická 

dodatečně požádala o navýšení ve výši 22 000,00 Kč v souvislosti s výsledkem veřejné zakázky 

a předkládá RMH 9. 9. 2019 a ZMH 23. 9. 2019 materiál k tomuto navýšení. Tyto finanční 

prostředky budou zajištěny snížením příspěvku na provoz o 176 000,00 Kč  

a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 478 000,00 Kč, rozdíl ve výši 302 000,00 bude 

dokryt z rezervy EO. Poskytnutý investiční příspěvek ve výši 302 000,00 Kč bude účelově 

vázaný tím, že v případě nižší pořizovací ceny za konvektomat, bude rozdíl vrácen na účet 

zřizovatele a rozpočtovou úpravou bude investiční příspěvek snížen. 

 

Tímto se příspěvek na provoz ZŠ Mládežnická snižuje o částku                     176 000,00 Kč 

a investiční příspěvek se zvyšuje o částku                                                           478 000,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují o částku  

                                                                                                                              302 000,00 Kč. 

 

 

č. 83. Na základě usn.č. 1067/20RM/2019 ze dne 19. 8. 2019 schválila Rada města  

MŠ Horymírova zvýšení příspěvku na provoz ve výši 83 000,00 Kč na náklady související 

s úpravou a zpětnou montáží skříní po rekonstrukci objektu. Použity budou finanční prostředky 

OŠK a o tuto částku bude snížena výdajová část rozpočtu OŠK. 

 

Tímto se příspěvek na provoz MŠ Horymírova zvyšuje o částku                     83 000,00 Kč 

a zároveň budou sníženy rozpočtované výdaje OŠK o částku                             83 000,00 Kč. 

 

 

č. 84. Na základě usn.č. 192/7ZM/2019 ze dne 24. 6. 2019 schválilo zastupitelstvo města 

založení společnosti CEVYKO a.s. Za účelem nabytí 35 % akcionářského podílu a účasti ve 

společnosti uložilo ekonomickému odboru převést částku ve výši 700 000,00 Kč na zvláštní 

bankovní účet k tomu zřízený. Budou použity finanční prostředky rezervy EO. 

 



 5 

Tímto se zvyšují rozpočtované výdaje EO - položka 6201 – Nákup akcií o částku               

                                                                                                                              700 000,00 Kč 

a zároveň se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva snižují o částku  

                                                                                                                              700 000,00 Kč. 

 

 

č. 85. ZMH usn. č. 180/7ZM/2019 ze dne 24. 6. 2019 schválilo zhodnocení částky  

30 000 000,00 Kč z FRR (Fond rezerv a rozvoje) formou spořicího účtu. Z tohoto důvodu se 

musí navýšit konsolidační položky. 

Příjmová konsolidační položka 4133 – Převody z vlastních rezervních fondů se zvyšuje  

o částku                                                                                                            30 000 000,00 Kč 

a výdajová konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům se zvyšuje  

o částku                                                                                                            30 000 000,00 Kč. 

 

 

č. 86. RMH svým usn.č. 854/17RM/2019 ze dne 10. 6. 2019 schválila přijetí nadačního 

příspěvku z Nadace ČEZ na realizaci projektu „Obnova stromořadí na ul. M. Pujmanové, 

Havířov – Šumbark“.  Následně byla uzavřena smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku 

z Nadace ČEZ a město obdrželo nadační příspěvek – neinvestiční ve výši 150 000,00 Kč.  

 

Tímto se rozpočtované příjmy OKS zvyšují na položce 2321 – Přijaté neinvestiční dary   

o částku                                                                                                                 150 000,00 Kč. 

Zároveň se zvyšují výdaje OKS o částku                                                            150 000,00 Kč. 

 

č. 87. RMH svým usn.č. 944/19RM/2019 ze dne 15. 7. 2019 schválila přijetí nadačního 

příspěvku z Nadace ČEZ na realizaci projektu „Bezpečnost a ochrana dětí ve statutárním městě 

Havířov 2019“.  Následně byla uzavřena smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku z Nadace 

ČEZ a město obdrželo nadační příspěvek – investiční ve výši 120 000,00 Kč.  

 

Tímto se rozpočtované příjmy OKS zvyšují na položce 3121 – Přijaté dary na pořízení 

dlouhodobého majetku o částku                                                                           120 000,00 Kč. 

Zároveň se zvyšují výdaje OKS o částku                                                             120 000,00 Kč. 

 

 

č. 88. RMH usn.č. 1019/20RM/2019 ze dne 19. 8. 2019 doporučila ZMH schválit „Čerpání 

Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve 

městě Havířově I./2019“ v celkové výši 120 000,00 Kč: 

 

1. pro příspěvkové organizace: 

  95 000,00 Kč pro MŠ Petřvaldskou na výměnu dopravního řadiče, včetně montáže  

a SW v rámci modernizace a obnovy stávajícího dětského dopravního 

hřiště na odloučeném pracovišti na MŠ Místní;  

 

2. pro MP Havířov: 

  25 000,00 Kč            na zakoupení 200 ks reflexních vestiček s potiskem na preventivní 

projekty „Městská policie dětem“. 

 

Tímto se zvyšuje příspěvek na provoz pro MŠ Petřvaldská s ÚZ 113 o částku 95 000,00 Kč. 

Dále pak se výdaje MP zvyšují s ÚZ 113 o částku                                                25 000,00 Kč. 
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Pro EO se v části rozpočtu Financování změna stavu účtu FB zvyšuje o částku  

                                                                                                                              120 000,00 Kč. 

Také dochází ke zvýšení konsolidační položky 4139 – Ostatní převody z vlastních fondů  

o částku                              120 000,00 Kč 

a ke zvýšení konsolidační položky 5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům o částku 

                                                                                                                              120 000,00 Kč. 

 

 

č. 89. RMH dne 9. 9. 2019 a ZMH dne 23. 9. 2019 bude MP předkládán materiál „Čerpání 

Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve 

městě Havířově II./2019“ v celkové výši 46 800,00 Kč: 

 

Pro příspěvkové organizace: 

  21 000,00 Kč pro MŠ Petřvaldskou na nákup koloběžek, stojanů a kompresoru na 

kola; 

 

  25 800,00 Kč           pro SSRZ celkem: 

                                   z toho: 

  24 200,00 Kč           na nákup jízdních kol, srážedel a cyklistických přileb; 

    1 600,00 Kč           na nákup cyklistických přileb – povinná výbava k elektrokolům. 

 

Tímto se zvyšuje příspěvek na provoz pro MŠ Petřvaldská s ÚZ 113 o částku 21 000,00 Kč. 

Dále pak se zvyšuje příspěvek na provoz pro SSRZ s ÚZ 113 o částku              25 800,00 Kč.                                               

 

Pro EO se v části rozpočtu Financování změna stavu účtu FB zvyšuje o částku  

                                                                                                                               46 800,00 Kč. 

Také dochází ke zvýšení konsolidační položky 4139 – Ostatní převody z vlastních fondů  

o částku                               46 800,00 Kč 

a ke zvýšení konsolidační položky 5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům o částku 

                                                                                                                               46 800,00 Kč. 

 

 

č. 90. Na základě uzavřené smlouvy o organizování veřejné služby č. TKA-VS-29/2017 mezi 

Úřadem práce České republiky a Statutárním městem Havířov byl městu zaslán příspěvek ve 

výši 378,00 Kč na ochranné a pracovní pomůcky. 

Tímto se rozpočtované příjmy OKS s ÚZ 13017 na položce 4116 – Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze státního rozpočtu zvyšují o částku                                          378,00 Kč 

a rozpočtované výdaje OKS se s ÚZ 13017 zvyšují o částku                                   378,00 Kč. 

 

 

č. 91. RMH dne 9. 9. 2019 a ZMH dne 23. 9. 2019 bude příspěvková organizace Městské 

kulturní středisko Havířov předkládat materiál, týkající se zvýšení příspěvku na provoz 

v celkové výši 467 340,00 Kč včetně DPH z důvodu navýšení hodinových sazeb za požární  

a bezpečnostní služby. Toto zvýšení vzniklo zákonným zvýšením minimální mzdy od  

1. 1. 2019. Ve schváleném rozpočtu nebylo s touto částkou počítáno, proto bude nyní MKS 

navýšen příspěvek na provoz a zároveň bude snížena rezerva EO. 

Tímto se zvyšuje příspěvek na provoz s ÚZ 00000 pro Městské kulturní středisko               

Havířov o částku                                                                                                  467 340,00 Kč 

a rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují o částku  

                                                                                                                              467 340,00 Kč. 
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č. 92. RMH dne 9. 9. 2019 a ZMH dne 23. 9. 2019 bude odbor školství  

a kultury předkládat materiál, týkající se poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu 

stolního tenisu Baník Havířov (dále jen „SKST“) ve výši 12 000 000,00 Kč na realizaci projektu 

„Centrum reprezentace stolního tenisu II. etapa“.  Dne 25. 6. 2018 bylo ZMH, usn.č. 

1014/26ZM/2018 schváleno poskytnutí investiční dotace SKST Baník Havířov, z. s., na 

spolufinancování výstavby centra ve výši 12 000 000,00 Kč v roce 2019, za podmínky schválení 

a transferu dotace z MŠMT ČR na účet SKST. Tyto podmínky byly splněny. Část dotace ve 

výši 4 000 000,00 Kč bude poskytnuta z fondu veřejně prospěšných aktivit (FVPA) a zbývající 

část 8 000 000,00 Kč z fondu rezerv a rozvoje (FRR).  

 

Výdaje OJ 10 – Ostatní dotace a dary se zvyšují s ÚZ 115 o částku            4 000 000,00 Kč 

a s ÚZ 010 o částku                                                                                          8 000 000,00 Kč. 
 

Současně se pro EO změna stavu FVPA, položka 8115, zvyšuje o částku     4 000 000,00 Kč, 

a změna stavu FRR, položka 8115 se zvyšuje o částku                                   8 000 000,00 Kč. 

Konsolidační příjmová položka 4133 – Převody z vlastních rezervních fondů se zvyšuje  

o částku                                                                                                             8 000 000,00 Kč. 

Konsolidační příjmová položka 4139 – Ostatní převody z vlastních fondů se zvyšuje  

o částku                                                                                                              4 000 000,00 Kč     

a výdajová konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům se zvyšuje  

o částku                                                                                                              12 000 000,00 Kč.                                   

 

č. 93. Na základě usn.č. 136/6ZM/2019 ze dne 29. 4. 2019 byla uzavřena Veřejnoprávní 

smlouva o výkonu služby Městské policie Havířov pro obec Soběšovice. Na základě smlouvy 

se zvýší rozpočtované příjmy i výdaje Městské policie o 156 000,00 Kč. Městská policie 

Havířov vykonávala na tomto území úkoly stanovené zákonem o obecní policii a náklady 

s tímto spojené nese obec Soběšovice (platy, zdravotní a sociální pojištění, stravenky atd.). 

Platnost smlouvy byla od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019 a za toto období vzniklé náklady jsou 

refakturovány obci Soběšovice.  

 

Tímto se zvyšují rozpočtované příjmy MP na položce 4121 – Neinvestiční přijaté transfery 

od obcí o částku                                                                                                    156 000,00 Kč 

a zároveň se zvyšují rozpočtované výdaje MP o částku                                       156 000,00 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) 
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   0 

 

f) Úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje 

 

č. 94. Ve výdajové části schváleného rozpočtu na rok 2019 měl ekonomický odbor 

v nespecifikované rezervě vyhrazeno 5 000 000,00 Kč na participativní rozpočet, který byl nově 

v roce 2019 zaveden jako pilotní program. Dle schválených zásad probíhá hlasování, které bude 

uzavřeno 31. 8. 2019. V době zpracování RÚ IV. nebyly známy vítězné projekty, pouze ty, 

které byly vybrány ke hlasování. U projektu za městskou část Dolní Suchá nebylo hlasování, 

protože byl podán jen jeden projekt a ten už byl zrealizován.  Vítězné projekty z ostatních 

městských částí neznáme, proto jsou finanční prostředky zahrnuty pod odbory, které by měly 

tyto projekty realizovat. Realizace projektů bude probíhat z rozpočtů odborů OŠK, OKS  

a OÚR,  proto jim bude navýšena o tyto prostředky výdajová část rozpočtu. Finanční prostředky 

odbory potřebují již pro přípravu nebo částečnou realizaci projektů. Finanční prostředky jsou 

převedeny jednotlivým odborům podle výše přepokládaných nákladů podle projektů 

zařazených do hlasování. Dle skutečně vítězných projektů bude upravena  

v V. rozpočtových úpravách r. 2019 výdajová část jmenovaných odborů. 

 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují o částku               

                                                                                                                         4 899 536,00 Kč 

a navyšují se rozpočtované výdaje těmto odborům: 

OŠK o částku   59 911,00 Kč, 

OÚR o částku 1 196 000,00 Kč, 

OKS o částku 3 643 625,00 Kč. 

č. 95. Na základě vyúčtování projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým 

chudobou ve školách“, který končil 30. 6. 2019, se vracely do rozpočtu Moravskoslezského 

kraje finanční prostředky. Projekt probíhá vždy ve školním roce. Tyto neinvestiční průtokové 

dotace došly v letošním roce, proto musely být upraveny příjmy EO, kde dotace byly přijaty    

a výdaje MŠ a ZŠ, odkud se dotace zasílaly. 

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů 

snižují v následujícím členění: 

                                                                                                                                            (v Kč) 

ORG ÚZ 120113014 ÚZ 120513014 

1008 18 258,00 103 459,00 

1014 4 750,00 26 917,00 

1049 16 221,00 91 914,00 

1068 27 188,00 154 063,00 

1046 18 750,00 106 246,00 

1067 28 478,00 161 372,00 

Celkem 113 645,00 643 971,00 

 

Zároveň se snižují neinvestiční dotace pro níže uvedené příspěvkové organizace na položce 

5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím v následujícím členění: 

                                                                                                                                           (v Kč) 

Název PO ORG ÚZ 120113014 ÚZ 120513014 Celkem 

MŠ U Jeslí 1008 18 258,00 103 459,00 121 717,00 

MŠ Lípová 1014 4 750,00 26 917,00 31 667,00 

ZŠ Gen. Svobody 1049 16 221,00 91 914,00 108 135,00 

ZŠ Jarošova 1068 27 188,00 154 063,00 181 251,00 
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ZŠ M. Pujmanové 1046 18 750,00 106 246,00 124 996,00 

ZŠ Školní 1067 28 478,00 161 372,00 189 850,00 

 

 

č. 96. Na základě dosažené skutečnosti v příjmové části rozpočtu OJ 10 Ostatní dotace a dary 

na položce 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů se upraví příjmy na této položce. Jedná se  

o vratky průtokových dotací s § 3111 – Mateřské školy a § 3113 – Základní školy. Vrácené 

prostředky jsou zasílány prostřednictvím města poskytovateli dotace, buď do státního rozpočtu, 

tzn. ministerstvu nebo se vrací prostředky Moravskoslezskému kraji. Tyto příjmy nejsou 

rozpočtovány ve schváleném rozpočtu, upravují se během roku, nyní je plnění této položky ve 

výši 1 940 310,80 Kč, o 1 787 270,80 Kč více než je rozpočet. Tyto prostředky vrací odbor 

školství a kultury nebo ekonomický odbor, pokud se vratka zasílá ve stejném roce, jako je 

obdržená dotace, vrací se snížením příjmové položky, tedy z příjmů, pokud je vratka dotace 

z předchozího roku vrací se již z výdajů. OŠK zasílal vratky z výdajové části ve výši 181 687,00 

Kč a s těmito výdaji OŠK nebylo při sestavování rozpočtu počítáno, proto bude navýšena 

výdajová část rozpočtu OŠK o tuto částku. Dále se na této položce výrazně promítá vratka 

nespotřebované investiční dotace Nemocnice s poliklinikou ve výši 624 978,61 Kč.  

O rozdíl ve výši 993 755,00 Kč se navýší ve výdajích neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO. 

 

Tímto se rozpočtované příjmy OJ 10 – Ostatní dotace a dary na položce 2229 – Ostatní 

přijaté vratky transferů zvyšují o částku                                                       1 787 271,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje OŠK se zvyšují o částku                                                  181 687,00 Kč, 

a rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku  

                                                                                                                           1 605 584,00 Kč. 

č. 97. ORG požádal o zvýšení zapojení sociálního fondu (SF) do výdajů o 500 000,00 Kč.     

Vyšší čerpání SF vzniklo z těchto důvodů: 

- zvýšení příspěvku na zdravotní prevenci pro zaměstnance o 500,00 Kč na pracovníka; 

- zvýšení počtu pracovníků odcházejících do důchodu a s tím související nárůst vyplácených   

   odměn a sociálních kompenzací. 

 

Tímto se rozpočtované výdaje ORG s ÚZ 00419 zvyšují o částku                    500 000,00 Kč 

a pro EO se v části rozpočtu Financování změna stavu účtu SF (položka 8115) zvyšuje  

o částku                                                                                                                 500 000,00 Kč. 

 

 

č. 98. Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 byly rozpočtovány příjmy z úroků na účtech fondů 

dle aktuální úrokové sazby v daném období a to 0,01 % p.a., která byla od 1. 8. 2015 neměnná. 

Takto bylo zapracováno do rozpočtu na rok 2019. Až po zpracování podkladů pro rozpočet, 

Česká spořitelna, a.s. městu nabídla vyšší úrokovou sazbu 0,50 % p.a. pro tři účty, které si 

město samo vybere a od 1. 2. 2019 byla tato sazba ještě zvýšena a to na 0,80 % p.a. Byly 

vybrány účty, kde je nejvyšší běžný zůstatek a to ZBÚ a dva účty fondů, a to FRR (Fond rezerv 

a rozvoje) a FVPA (Fond veřejně prospěšných aktivit). Nyní je potřeba, dle skutečnosti  

přepokládaného plnění do konce roku, upravit příjmy z úroků na fondech. Na FRR jsou 

rozpočtovány úroky ze zhodnocení prostředků na účtu ve výši 40 000,00 Kč a za 1.-7./2019 je 

skutečnost ve výši 1 186 817,97 Kč Kč. Na účtu FVPA byly příjmy z úroků rozpočtovány ve 

výši 8 000,00 Kč a za 1.-7./2019 je skutečnost 99 031,54 Kč.  

 

Tímto se rozpočtovaný příjem EO na položce 2141 – Příjmy z úroků zvyšují o částku        

                                                                                                                           1 750 000,00 Kč. 
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V části rozpočtu Financování se pro EO změna stavu účtu FRR (položka 8115) snižuje  

o částku                                                                                                                1 600 000,00 Kč. 

V části rozpočtu Financování se pro EO změna stavu účtu FVPA (položka 8115) snižuje  

o částku                                                                                                                   150 000,00 Kč. 

 

 

č. 99. Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 je rozpočtovaný příjem na položce 3112 – Příjmy 

z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí ve výši 600 000,00 Kč. Nyní je plnění na této 

položce ve výši 1 293 307,00 Kč, z toho 1 135 294,00 Kč je příjem z prodeje bytů (§ 3612 – 

Bytové hospodářství). Příjmy z prodeje bytů jsou převáděny na účet FNB. Rozdíl ve výši 

535 294,00 bude navýšena položka 3112 a příjem FNB. O zbývající část ve výši  

158 013,00 Kč bude navýšena rezerva EO. 

 

Tímto se pro EO rozpočtovaný příjem na položce 3112 – Příjmy z prodeje ostatních 

nemovitých věcí a jejich částí zvyšuje o částku                                                 693 307,00 Kč. 

Pro EO se změna stavu účtu FNB, položka 8115, snižuje o částku                    535 294,00 Kč. 

Příjmová konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se zvyšuje o částku   

                                                                                                                              535 294,00 Kč, 

Výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje 

o částku                                                                                                                 535 294,00 Kč.  

Dále pak se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva zvyšují o částku  

                                                                                                                              158 013,00 Kč. 
 

 

 

č. 100. Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 je rozpočtovaný příjem na položce 3111 – Příjmy 

z prodeje pozemků u EO ve výši 1 000 000,00 Kč. Nyní je plnění těchto příjmů ve výši  

2 444 577,00 Kč a o rozdíl ve výši 1 444 577,00 Kč bude navýšena položka 3111. O tuto částku 

bude navýšena rezerva EO ve výdajové části rozpočtu.  

 

Tímto se pro EO rozpočtovaný příjem na položce 3111 – Příjmy z prodeje pozemků zvyšuje 

o částku                                                                                                              1 444 577,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku  

                                                                                                                           1 444 577,00 Kč. 
 

č. 101. Na základě sdělení KP, oddělení strategického rozvoje nebude realizován projekt 

„Zpracování koncepčních dokumentů pro město Havířov“. Dle rozhodnutí MPSV byla žádost 

o podporu na tento projekt zamítnuta. V příjmové části schváleného rozpočtu bylo počítáno 

s příjmy na tento projekt ve výši 4 190 000,00 Kč, v této výši měly být letos proplaceny zálohy, 

ale největší výdaje na tento projekt měly proběhnout až v roce 2020. Proto v letošním roce má 

KP – OSR rozpočtováno ve výdajích pouze 745 000,00 Kč, se kterých měly být pokryty mzdy. 

Rozdíl ve výši 3 445 000,00 Kč mezi rozpočtovanými příjmy a výdaji bude vyrovnán snížením 

rezervy ve výdajové části EO. 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery 

ze SR s ÚZ 104513013 snižují o částku                                                             4 190 000,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje KP se snižují o částku                                                      745 000,00 Kč  

dle níže uvedeného členění: 

ÚZ 00000 ORG 18029 37 000,00 Kč 

ÚZ 104113013 ORG 18029 75 000,00 Kč 

ÚZ 104513013 ORG 18029 633 000,00 Kč 

Celkem  745 000,00 Kč 
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Dále se snižují rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva o částku  

                                                                                                                           3 445 000,00 Kč. 

 

č. 102. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy                                                     

č. 17_047/0008607-01 ze dne 9. 4. 2018 byly městu Havířovu poukázány finanční prostředky 

ve výši 1 256 051,05 Kč a jedná se o 2. zálohovou platbu na projekt „Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání v ORP Havířov II“. Do konce roku se očekává 3. zálohová platba ve výši 

1 298 917,77 Kč, celkové zálohy v roce 2019 ve výši 2 554 968,82 Kč. V příjmové části 

rozpočtu se počítalo s příjmy ve výši 2 555 000,00 Kč. Jelikož se jedná o víceletý projekt, 

(ukončení projektu je 31. 12. 2021) příjmy a výdaje se v daném roce nemusí shodovat. Dle 

informace oddělení strategického je potřeba na tento projekt navýšit výdajovou část rozpočtu     

o 700 000,00 Kč a bude použita rezerva EO. Tyto výdaje budou proplaceny MŠMT v roce 

2020. Porada vedení dne 2. 9. 2019 vzala informaci o navýšení výdajové části  KP na tento 

projekt na vědomí a souhlasila se zapracováním do RÚ IV. r. 2019.  

 

Výdaje KP se zvyšují o částku                                                                            700 000,00 Kč 

v následujícím členění: 

ÚZ 00000 ORG 16002 35 000,00 Kč 

ÚZ 103133063 ORG 16002 70 000,00 Kč 

ÚZ 103133063 ORG 16002 595 000,00 Kč 

Celkem  700 000,00 Kč 

 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují o částku               

                                                                                                                              700 000,00 Kč. 

 

 

č. 103.  Město Havířov získalo dividendy ze zisku akciových společností za rok 2018. Příjmy 

z dividend jsou příjmem FRHA a budou na tento fond převedeny. Příjmy podle akciových 

společností (dividendy jsou po zdanění): 

 

Společnost Dividenda 

Havířovská teplárenská společnost, a.s. 4 430 000,00 Kč 

Depos Horní Suchá, a.s. 6 545,00 Kč 

Sm VaK a.s. 643,00 Kč 

Technické služby Havířov a.s. 1 717 264,00 Kč 

Celkem 6 154 452,00 Kč 

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO zvyšují na položce 2142 – Příjmy z podílů na zisku  

a dividend o částku                                                                                           6 154 452,00 Kč. 

A pro EO dochází v části rozpočtu Financování na položce 8115 - Změna stavu 

krátkodobých prostředků na účtu FRHA ke snížení o částku                       6 154 452,00 Kč. 

Příjmová konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se zvyšuje o částku   

                                                                                                                           6 154 452,00 Kč 
a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje  

o částku                                                                                                              6 154 452,00 Kč.      

 

 

č. 104. Daňová povinnost za rok 2018 je, na základě přiznání k dani z příjmů právnických osob, 

24 731 740,00 Kč. Z této částky připadá 19 902 310,00 Kč na HČ MRA, s.r.o.,  HČ TSH a. s. 
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je nulová (tyto daně byly řešeny v RÚ III., rozpočtové opatření č. 60.) a 4 829 430,00 Kč na 

hlavní činnost.  

Tímto se pro EO rozpočtovaný příjem na položce 1122 – Daň z příjmů právnických osob 

za obce zvyšuje o částku                                                                                    4 829 430,00 Kč 

a rozpočtované výdaje EO, položka 5365 – Platby daní a poplatků krajům, obcím  

a státním fondům (§ 6399) se zvyšují o částku                                                 4 829 430,00 Kč. 

 
 

 

č. 105. V rámci vypořádání roku 2018 obdrželo město Havířov prostřednictvím kraje od MPSV 

doplatek dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí ve výši 392 783,08 Kč. Tato 

částka bude převedena na účet FRR. 

Tímto se rozpočtovaný příjem EO na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery 

ze SR s ÚZ 13011 zvyšují o částku                                                                        392 784,00 Kč. 

V části rozpočtu Financování se pro EO změna stavu účtu FRR (položka 8115) snižuje  

o částku                                                                                                                   392 784,00 Kč. 

Rozpočtované příjmy EO, konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se 

zvyšují o částku                                                                                                       392 784,00 Kč  

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5344 – Převody vlastním rezervním 

fondům se zvyšují o částku                                                                                    392 784,00 Kč. 

 

 

č. 106. Na základě dosažené skutečnosti se pro EO příjem na položce 1356 – Příjmy úhrad  

za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce zvyšuje o částku           349 302,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku  

                                                                                                                              349 302,00 Kč. 

 

 

č. 107. Na základě dosažené skutečnosti u odborů OVŽÚ, OÚR, SSSÚ, EO a SO na položce 

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů se upraví příjmy těchto odborů  

a současně se ve výdajích navýší neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO. 

Rozpočtované příjmy se zvyšují na položce 2212 – Sankční platby přijaté od jiných 

subjektů u následujících odborů: 

OVŽÚ se zvyšuje příjem o částku                                                                         59 500,00 Kč, 

OÚR se zvyšuje příjem o částku                                                                            150 000,00 Kč, 

SSSÚ se zvyšuje příjem o částku                                                                             2 050,00 Kč, 

EO se zvyšuje příjem o částku                                                                                  1 000,00 Kč, 

SO se zvyšuje příjem o částku                                                                           2 741 713,00 Kč 

a zároveň se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva zvyšují 

o částku                                                                                                               2 954 263,00 Kč. 

 

 

 

č. 108. Skutečný příjem dosažený na položce 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů 

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 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů zvyšuje příjem  

o částku                                                                                                                 363 030,00 Kč. 

Pro EO se v části Financování položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na 

účtu FB snižuje o částku                                                                                       363 030,00 Kč. 
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Příjmová konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se zvyšuje o částku  

                                                                                                                              363 030,00 Kč 
a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje                 

o částku                                                                                                                 363 030,00 Kč. 

Konsolidační položky jsou příjmem a výdajem EO. 

 

 

 

č. 109. 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 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů 

zvyšují o částku                                                                                                        27 280,00 Kč 

a současně se zvyšují na položce 1334 – Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního 

fondu o částku                                                                                                        27 280,00 Kč. 

Pro EO se v části Financování položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na 

účtu FŽP snižuje o částku                                                                                        54 560,00 Kč. 

Příjmová konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se zvyšuje o částku  

                                                                                                                                 54 560,00 Kč 
a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje  

o částku                                                                                                                     54 560,00 Kč. 

 

 

č. 110. Vzhledem k dosaženému příjmu organizačního odboru na položce 1385 – Dílčí daň 

z technických her a položce 1381 – Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických 

her dochází k úpravě těchto položek. Tyto prostředky jsou převáděny na FVPA. Jelikož na 

položce 1381 nedochází k plnění, které se odhadovalo u schváleného rozpočtu, dojde ke snížení 

této položky a o stejnou částku bude navýšena položka 1385, kde je naopak plnění vyšší. Tyto 

prostředky jsou převáděny na FVPA, ale k úpravě fondu nyní nedojde, protože příjmy upravíme 

pouze mezi jednotlivými příjmovými položkami. 

Tímto se snižují rozpočtované příjmy ORG na položce 1381 – Daň z hazardních her 

s výjimkou dílčí daně z technických her o částku                                          1 044 700,00 Kč 

a na položce 1385 - Dílčí daň z technických her rozpočtované příjmy ORG zvyšují o částku                                                                                                               

                                                                                                                           1 044 700,00 Kč. 

 

 

č. 111. Vzhledem k dosaženým příjmům organizačního odboru je potřeba upravit rozpočet na 

níže uvedených položkách. O rozdíl ve výši 898 770,00 Kč bude posílena ve výdajích rezerva 

EO. 

Tímto se zvyšují rozpočtované příjmy ORG dle níže uvedeného rozpisu:  

položka 1361 – Správní poplatky o částku                                                            8 000,00 Kč, 

položka 2322 – Přijaté pojistné náhrady se zvyšuje o částku                           441 087,00 Kč, 

položka 2310 – Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku  

o částku                                                                                                                      8 280,00 Kč, 

položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o částku               775 448,00 Kč, 

položka 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené o částku                65 955,00 Kč, 

 

Dále pak se snižuje položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich 

částí o částku                                                                                                        400 000,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva zvyšují 

o částku                                                                                                                  898 770,00 Kč. 
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č. 112. Odbor komunálních služeb má na níže uvedených příjmových položkách vyšší plnění 

než rozpočet, proto dojde k jejich úpravě. O částku na položce 2322 – Přijaté pojistné náhrady 

se navýší rozpočtované výdaje OKS, protože škody hradí ze svých výdajů. O částku 

1 124 878,00 Kč z položky 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady bude posílena ve 

výdajích rezerva EO. 

Tímto se zvyšují rozpočtované příjmy OKS  na těchto položkách: 

2322 – Přijaté pojistné náhrady o částku                                                          292 214,00 Kč, 

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o částku                          1 124 878,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje OKS se zvyšují o částku                                                   292 214,00 Kč. 

Dále pak se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva zvyšují 

o částku                                                                                                                1 124 878,00 Kč. 

 

 

č. 113. Město Havířov získalo pojistná plnění určena pro příspěvkovou organizaci v celkové 

výši 156 178,00 Kč. Tato pojistná plnění jsou určena pro Městské kulturní středisko Havířov 

k úhradě vzniklých škod.  

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 2322 – Přijaté pojistné náhrady zvyšují  

o částku                                                                                                                 156 178,00 Kč 

a současně se zvyšuje příspěvek na provoz s ÚZ 00000 pro Městské kulturní středisko               

Havířov o částku                                                                                                  156 178,00 Kč. 

č. 114. Město Havířov získalo pojistné plnění ve výši 68 629,00 Kč. Pojistná událost se týká 

opravy havarovaného požárního vozidla Tatra a o tuto částku budou navýšeny jak příjmy, tak 

výdaje kanceláře primátora.  

Tímto se rozpočtované příjmy KP na položce 2322 – Přijaté pojistné náhrady zvyšují  

o částku                                                                                                                   68 629,00 Kč 

a současně se rozpočtované výdaje KP zvyšují o částku                                        68 629,00 Kč. 

 

 

č. 115.  Na účet města byla připsána pojistná plnění pro ZŠ a MŠ Frýdeckou a pro VŠSS 

v Havířově v celkové výši 22 392,00 Kč. Pojistná plnění jsou určena pro výše uvedené 

organizace, kde došlo k pojistným událostem a organizace si škody hradily z vlastních zdrojů.  

Rozpočtované příjmy OŠK se na položce 2322 – Přijaté pojistné náhrady zvyšují o částku                                                                                                                         

                                                                                                                                22 392,00 Kč. 

Rozpočtovaný příspěvek na provoz s ÚZ 00000 se zvyšuje pro ZŠ a MŠ Frýdeckou o částku                                                                                                                  

                                                                                                                                10 126,00 Kč, 

dále pak se rozpočtované výdaje OŠK zvyšují o částku                                        12 266,00 Kč. 

 

 

g) Úpravy rozpočtu o metodické vlivy 

 

                       0 

 

 

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 
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č. 116. Na základě usn. zastupitelstva kraje č. 12/1509 ze dne 13. 6. 2019 a na základě smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 14. 8. 2019 získá město 

finanční prostředky celkem ve výši 243 000,00 Kč. Jedná se o neinvestiční průtokovou dotaci 

pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Havířov v rámci programu „Program na 

podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 

2019“ na tři níže uvedené projekty: 

 
Název projektu Výše dotace v Kč 

Podpora systematického vzdělávání a rozvoje pracovníků v sociálních 

službách, pečovatelské služby - SSmH 

 

100 000,00 

Podpora systematického vzdělávání a rozvoje pracovníků v sociálních 

službách, denního stacionáře - SSmH 
64 000,00 

Podpora systematického vzdělávání a rozvoje pracovníků v sociálních 

službách, odlehčovací služby, Respitní péče - SSmH 
79 000,00  

Celkem 243 000,00 

 

Tímto se zvyšují rozpočtované příjmy EO na položce 4122 – Neinvestiční přijaté transfery 

od krajů s ÚZ 359 o částku                                                                                  243 000,00 Kč 

a zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro Sociální služby města Havířova na položce 5336 

– Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 359 o částku                    

                                                                                                                              243 000,00 Kč. 

Závěr 
 

Po navrhovaných rozpočtových opatření budou celkové příjmy, včetně konsolidačních položek, 

ve výši 2 329 189,83 tis. Kč a rozpočtované příjmy po konsolidaci budou ve výši 1 526 982,32 

tis. Kč. Celkové příjmy (po konsolidaci) se zvýšily oproti přechozímu upravenému rozpočtu  

o 22 393,99 tis. Kč a jsou především ovlivněny přijatými dividendy, sankčními platbami  

a dotacemi. 

V následující tabulce je vliv rozpočtových úprav na podíl jednotlivých příjmových tříd po 

konsolidaci na celkových příjmech (v %):  

 

Příjmová třída 

Schválený 

rozpočet            

r. 2019 

Upravený 

rozpočet III.  

r. 2019 

Upravený 

rozpočet IV.  

r. 2019 

tř. 1 - daňové příjmy 79,15 75,60 74,64 

tř. 2 - nedaňové příjmy 1,32 2,27 3,26 

tř. 3 - kapitálové příjmy 0,11 0,11 0,25 

tř. 1 až 3 - vlastní příjmy 80,58 77,98 78,15 

tř. 4 - přijaté transfery 19,42 22,02 21,85 

tř. 1 až 4 - příjmy celkem 100,00 100,00 100,00 

 

Výdaje celkem jsou po navrhovaných úpravách ve výši 2 525 649,03 tis. Kč. Výdajové 

konsolidační položky se těmito úpravami zvýšily o 48 166,92 tis. Kč a jejich upravený rozpočet 

je 802 207,51 tis. Kč (tyto údaje platí i pro příjmové konsolidační položky).  

Výdaje po konsolidaci jsou vyšší o 27 310,67 tis. Kč než předchozí upravený rozpočet a dosáhly 

hodnoty 1 723 441,52 tis. Kč. Výdaje organizačních jednotek po konsolidaci jsou ve výši 

1 289 425,95 tis. Kč. Část rozpočtu „Příspěvky a dotace organizacím“ se oproti předchozímu 

upravenému rozpočtu výrazně zvýšila a to o 13 240,83 tis. Kč a nejvíce to ovlivnila poskytnutá 

dotace ve výši 12 000,00 tis. Kč Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov.  
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Po čtvrtých úpravách rozpočtu se rozpočtované saldo změnilo z částky - 191 542,52 tis. Kč na 

částku  - 196 459,20 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 1.1.2019 Konečný stav k 31.12.2019 

Schválený 

rozpočet 
Skutečnost 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet III. 

Upravený 

rozpočet IV. 

FRR 130 542,00 161 941,22 169 617,00 164 099,96 158 092,74 

FRHA 29 500,00 30 057,40 25 312,00 25 322,01 31 476,46 

FŽP 865,00 892,18 635,00 831,51 886,07 

FNB 75 060,00 96 706,39 17 539,00 1 252,93 288,23 

FB 723,00 606,68 423,00 811,00 1 007,23 

FVPA 28 775,00 30 909,94 6 783,00 4 581,01 731,01 

Celkem účelové fondy 265 465,00 321 113,81 220 309,00 196 898,42 192 483,74 

SF 3 077,00 3 731,82 3 082,00 3 765,60 3 265,60 

ZBÚ 135 125,00 172 360,91 0,00 0,00 0,00 

Celkem 403 667,00 497 206,54 223 391,00 200 664,02 195 749,34 

 

 

 

Tok a tvorba peněžních prostředků na ZBÚ po konsolidaci (tis. Kč) 

 

Počáteční stav k 1.1.2019 172 360,91 

Převod výsledku hospodaření r. 2018 na FRR -168 163,68 

Příjmy celkem +1 526 982,32 

Výdaje celkem -1 723 441,52 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -105 000,00 

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů 

vládního sektoru 0,00 

Zapojení fondů do výdajů a financujících operací +444 240,84 

Rozpočtové rezervy EO 

Schválený 

rozpočet                       

r. 2019  

Upravený 

rozpočet III. 

r. 2019+přesuny 

Upravený 

rozpočet IV. 

r. 2019 

neinvestiční nespecifikovaná rezerva 11 575,49 24 868,19 25 218,74 

rezerva ZŠ Frýdecká (Norské fondy) 1 522,00 1 522,00 1 522,00 

rezerva na krizová opatření 0,00 1,00 1,00 

výdaje spojené s Participativním 

rozpočtem 
5 000,00 4 996,00 96,46 

Předfinancování projektů ITI – základní 

školy 
1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Financování případného výpadků dotací 

z kraje pro DSH, SSmH, SANTÉ 
16 500,00 16 500,00 16 500,00 

Celkem 35 597,49 48 887,19 44 338,30 
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z toho: FRR 184 399,94  

 FRHA 4 190,00  

 FŽP 230,00  

 FNB 205 090,00  

 FB 627,90  

 FVPA 42 800,00  

 SF 6 903,00  

Příjmy fondů -146 978,87 

z toho: FRR 2 558,29  

 FRHA 6 156,45  

 FŽP 118,11  

 FNB 118 372,88  

 FB 914,46  

 FVPA 12 450,68  

 SF 6 408,00  

Konečný stav k 31.12.2019 (výsledek hospodaření) 0,00 

Změna stavu účtu ZBÚ 172 360,91 

 

 



Příjmy (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2019

Upravený 

rozpočet III.+ 

rozpočtová 

opatření                                                  

v pravomoci 

RMH                     

(19.8.2019)

Upravený 

rozpočet IV.               

r. 2019

Rozdíl Rozdíl

sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2

1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 243 000,00 243 000,00 243 000,00 0,00 0,00

1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00

1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00

1121 Daň z příjmů právnických osob 232 000,00 232 000,00 232 000,00 0,00 0,00

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 22 636,00 19 902,31 24 731,74 +2 095,74 +4 829,43

1211 Daň z přidané hodnoty 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00

133x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,00 51,00 78,28 +78,28 +27,28

1340
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů
36 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00

1341 Poplatek ze psů 2 700,00 2 700,00 2 700,00 0,00 0,00

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00

1353 Příjmy za zkoušky z odbor.způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00

1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 0,00 1 891,92 2 241,22 +2 241,22 +349,30

1361 Správní poplatky 14 605,00 14 605,00 14 613,00 +8,00 +8,00

1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 10 000,00 10 000,00 8 955,30 -1 044,70 -1 044,70

1385 Dílčí daň z technických her 0,00 2 292,68 3 337,38 +3 337,38 +1 044,70

1511 Daň z nemovitých věcí 41 000,00 41 000,00 41 000,00 0,00 0,00

tř. 1 Daňové příjmy celkem 1 132 941,00 1 134 442,91 1 139 656,92 +6 715,92 +5 214,01

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 225,00 4 225,00 4 225,00 0,00 0,00

2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 620,00 1 620,00 1 620,00 0,00 0,00

2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 3 224,00 3 224,00 2 824,00 -400,00 -400,00

2141 Příjmy z úroků 125,00 125,00 1 875,00 +1 750,00 +1 750,00

2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 0,00 6 154,45 6 154,45 +6 154,45

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 4 845,80 8 190,37 +8 190,37 +3 344,57

2222
Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných 

veřejných rozpočtů
0,00 46,47 46,47 +46,47 0,00

2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 0,00 326,00 326,00 +326,00 0,00

2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 185,04 1 972,31 +1 972,31 +1 787,27

Položka Název položky

Příloha č. 1



Příjmy (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2019

Upravený 

rozpočet III.+ 

rozpočtová 

opatření                                                  

v pravomoci 

RMH                     

(19.8.2019)

Upravený 

rozpočet IV.               

r. 2019

Rozdíl Rozdíl

sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2

Položka Název položky

2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 10,00 10,00 18,28 +8,28 +8,28

2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 150,00 +150,00 +150,00

2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 127,19 1 107,69 +1 107,69 +980,50

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 357,00 7 325,00 9 225,33 +1 868,33 +1 900,33

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 297,00 297,00 362,95 +65,95 +65,95

2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0,00 9 664,43 9 664,43 +9 664,43 0,00

2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 83,00 83,00 83,00 0,00 0,00

tř. 2 Nedaňové příjmy 18 941,00 34 103,93 49 845,28 +30 904,28 +15 741,35

3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 000,00 1 000,00 2 444,58 +1 444,58 +1 444,58

3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 600,00 600,00 1 293,31 +693,31 +693,31

3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 0,00 120,00 +120,00 +120,00

tř. 3 Kapitálové příjmy celkem 1 600,00 1 600,00 3 857,89 +2 257,89 +2 257,89

tř. 1 - 3 Vlastní příjmy 1 153 482,00 1 170 146,84 1 193 360,09 +39 878,09 +23 213,25

4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 0,00 2 306,00 2 306,00 +2 306,00 0,00

4112 Neinvestiční příjaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 56 230,00 60 940,00 60 940,00 +4 710,00 0,00

4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 42 370,00 57 307,37 61 497,27 +19 127,27 +4 189,90

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,00 156,00 +156,00 +156,00

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 58 681,03 58 166,41 +58 166,41 -514,62

4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 90 499,00 77 423,27 77 423,27 -13 075,73 0,00

4133 Převody z vlastních rezervních fondů 92 007,00 176 871,23 214 871,23 +122 864,23 +38 000,00

4134 Převody z rozpočtových účtů 282 580,00 318 097,48 324 097,60 +41 517,60 +6 000,12

4139 Ostatní převody z vlastních fondů 229 388,00 259 071,88 263 238,68 +33 850,68 +4 166,80

4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 88 816,00 77 783,82 73 133,28 -15 682,72 -4 650,54

Přijaté transfery celkem 881 890,00 1 088 482,08 1 135 829,74 +253 939,74 +47 347,66

Přijaté transfery celkem - bez konsolidačních položek 277 915,00 334 441,49 333 622,23 +55 707,23 -819,26

P Ř Í J M Y   celkem 2 035 372,00 2 258 628,92 2 329 189,83 +293 817,83 +70 560,91

P Ř Í J M Y   celkem - bez konsolidačních položek 1 431 397,00 1 504 588,33 1 526 982,32 +95 585,32 +22 393,99

tř. 4

tř. 1 - 4
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2019

Upravený 

rozpočet III.+ 

rozpočtová 

opatření                                                  

v pravomoci 

RMH                     

(19.8.2019)

Upravený 

rozpočet IV.                       

r. 2019

Rozdíl Rozdíl

sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2

1 773 902,00 2 029 396,70 2 091 633,46 +317 731,46 +62 236,76

1 169 927,00 1 275 356,11 1 289 425,95 +119 498,95 +14 069,84

2 772,00 848,83 885,50 +113,50 +36,67

3 19 605,00 17 986,71 17 562,57 -2 042,43 -424,14

4 404 045,00 483 414,72 484 610,72 +80 565,72 +1 196,00

6 260 562,00 268 131,91 276 038,50 +15 476,50 +7 906,59

6 452,00 8 767,96 8 767,96 +2 315,96 0,00

3 891,00 4 880,72 4 880,72 +989,72 0,00

2 561,00 3 887,24 3 887,24 +1 326,24 0,00

8 318 899,00 321 119,46 325 325,68 +6 426,68 +4 206,22

12 94 709,00 96 257,10 96 438,10 +1 729,10 +181,00

649 043,00 812 540,25 861 651,04 +212 608,04 +49 110,79

45 068,00 58 499,66 59 443,53 +14 375,53 +943,87

17 19 815,00 20 329,76 20 353,39 +538,39 +23,63

336 746,00 420 774,74 434 015,57 +97 269,57 +13 240,83

příspěvek na provoz 1 970,00 1 977,20 1 977,20 +7,20 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 1 970,00 1 977,20 1 977,20 +7,20 0,00

investiční příspěvek 73,00 73,00 73,00 0,00 0,00
z toho:

     ÚZ 00000 73,00 73,00 73,00 0,00 0,00

příspěvek na provoz 845,00 846,90 846,90 +1,90 0,00

z toho: 

     ÚZ 00000 845,00 846,90 846,90 +1,90 0,00

příspěvek na provoz 1 144,00 1 149,60 1 149,60 +5,60 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 1 144,00 1 149,60 1 149,60 +5,60 0,00

Organizační jednotky

Výdaje organizačních jednotek MMH celkem 

Odbor životního prostředí

Odbor školství a kultury

Výdaje organizačních jednotek  MMH celkem - bez konsolidačních 

položek

Odbor územního rozvoje

Městská policie

Odbor sociálních věcí

Odbor organizační

vlastní činnost
z toho:

Odbor komunálních služeb

7

Ekonomický odbor - celkem

státní příspěvek na výkon pěstounské péče

13

MŠ Balzacova

MŠ E. Holuba

Ekonomický odbor - bez konsolidačních položek

Příspěvky a dotace organizacím (OJ 10)

MŠ ČSA

Odbor kancelář primátora

Příloha č. 1



Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2019

Upravený 

rozpočet III.+ 

rozpočtová 

opatření                                                  

v pravomoci 

RMH                     

(19.8.2019)

Upravený 

rozpočet IV.                       

r. 2019

Rozdíl Rozdíl

sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 1 120,00 1 123,30 1 206,30 +86,30 +83,00

z toho: 

     ÚZ 00000 1 120,00 1 123,30 1 206,30 +86,30 +83,00

příspěvek na provoz 1 520,00 1 527,50 1 527,50 +7,50 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 1 520,00 1 527,50 1 527,50 +7,50 0,00

neinvestiční dotace 0,00 31,67 0,00 0,00 -31,67

z toho:  

     ÚZ 120113014 0,00 4,75 0,00 0,00 -4,75

     ÚZ 120513014 0,00 26,92 0,00 0,00 -26,92

příspěvek na provoz 1 160,00 1 164,00 1 164,00 +4,00 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 1 160,00 1 164,00 1 164,00 +4,00 0,00

příspěvek na provoz 2 019,00 2 029,20 2 029,20 +10,20 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 2 019,00 2 029,20 2 029,20 +10,20 0,00

příspěvek na provoz 905,00 907,10 907,10 +2,10 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 905,00 907,10 907,10 +2,10 0,00

příspěvek na provoz 2 643,00 2 656,10 2 772,10 +129,10 +116,00

z toho:  

     ÚZ 00000 2 643,00 2 656,10 2 656,10 +13,10 0,00
     ÚZ 00113 0,00 0,00 116,00 +116,00 +116,00

příspěvek na provoz 1 050,00 1 053,00 1 053,00 +3,00 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 1 050,00 1 053,00 1 053,00 +3,00 0,00

příspěvek na provoz 1 070,00 1 074,80 1 074,80 +4,80 0,00

z toho: 

     ÚZ 00000 1 070,00 1 074,80 1 074,80 +4,80 0,00

investiční příspěvek 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00
z toho:

     ÚZ 00000 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

MŠ Petřvaldská

MŠ Mládí

MŠ Lípová

MŠ Puškinova

MŠ Horymírova

MŠ Přímá

MŠ Moravská                                     

MŠ Okružní
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2019

Upravený 

rozpočet III.+ 

rozpočtová 

opatření                                                  

v pravomoci 

RMH                     

(19.8.2019)

Upravený 

rozpočet IV.                       

r. 2019

Rozdíl Rozdíl

sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 1 952,00 1 958,30 1 958,30 +6,30 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 1 952,00 1 958,30 1 958,30 +6,30 0,00

příspěvek na provoz 907,00 909,50 909,50 +2,50 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 907,00 909,50 909,50 +2,50 0,00

investiční příspěvek 65,00 65,00 65,00 0,00 0,00

z toho:

     ÚZ 00000 65,00 65,00 65,00 0,00 0,00

příspěvek na provoz 750,00 753,90 753,90 +3,90 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 750,00 753,90 753,90 +3,90 0,00

příspěvek na provoz 857,00 859,70 859,70 +2,70 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 857,00 859,70 859,70 +2,70 0,00

neinvestiční dotace 0,00 121,72 0,00 0,00 -121,72
z toho:  

     ÚZ 120113014 0,00 18,26 0,00 0,00 -18,26
     ÚZ 120513014 0,00 103,46 0,00 0,00 -103,46

příspěvek na provoz 995,00 1 001,00 1 001,00 +6,00 0,00
z toho:  

     ÚZ 00000 995,00 1 001,00 1 001,00 +6,00 0,00

investiční příspěvek 75,00 75,00 75,00 0,00 0,00
z toho:

     ÚZ 00000 75,00 75,00 75,00 0,00 0,00

příspěvek na provoz 1 060,00 1 062,30 1 062,30 +2,30 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 1 060,00 1 062,30 1 062,30 +2,30 0,00

příspěvek na provoz 740,00 742,30 742,30 +2,30 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 740,00 742,30 742,30 +2,30 0,00

MŠ U Jeslí

MŠ U Topolů

MŠ U Stromovky

MŠ "U kamarádů"              

MŠ Švabinského

MŠ Sukova

MŠ Radniční
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2019

Upravený 

rozpočet III.+ 

rozpočtová 

opatření                                                  

v pravomoci 

RMH                     

(19.8.2019)

Upravený 

rozpočet IV.                       

r. 2019

Rozdíl Rozdíl

sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 22 707,00 22 795,70 22 994,70 +287,70 +199,00

z toho:  

     ÚZ 00000 22 707,00 22 795,70 22 878,70 +171,70 +83,00

     ÚZ 00113 0,00 0,00 116,00 +116,00 +116,00

investiční příspěvek 313,00 313,00 313,00 0,00 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 313,00 313,00 313,00 0,00 0,00

neinvestiční dotace 0,00 153,39 0,00 0,00 -153,39

z toho:  

     ÚZ 120113014 0,00 23,01 0,00 0,00 -23,01

     ÚZ 120513014 0,00 130,38 0,00 0,00 -130,38

příspěvek na provoz 3 716,00 3 781,24 3 781,24 +65,24 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 3 716,00 3 781,24 3 781,24 +65,24 0,00

neinvestiční dotace 0,00 2 338,10 2 338,10 +2 338,10 0,00
z toho:  

     ÚZ 103133063 0,00 350,72 350,72 +350,72 0,00
     ÚZ 103533063 0,00 1 987,38 1 987,38 +1 987,38 0,00

příspěvek na provoz 3 252,00 3 269,10 3 269,10 +17,10 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 3 252,00 3 269,10 3 269,10 +17,10 0,00

z toho: vázané prostředky 300,00 300,00 300,00 0,00

neinvestiční dotace 0,00 757,16 757,16 +757,16 0,00

z toho:  

     ÚZ 107117015 0,00 42,07 42,07 +42,07 0,00

     ÚZ 107517016 0,00 715,09 715,09 +715,09 0,00

investiční dotace 0,00 681,66 681,66 +681,66 0,00

z toho:  

     ÚZ 107117968 0,00 37,87 37,87 +37,87 0,00

     ÚZ 107517969 0,00 643,79 643,79 +643,79 0,00

MŠ celkem

ZŠ F.Hrubína

ZŠ 1.Máje
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2019

Upravený 

rozpočet III.+ 

rozpočtová 

opatření                                                  

v pravomoci 

RMH                     

(19.8.2019)

Upravený 

rozpočet IV.                       

r. 2019

Rozdíl Rozdíl

sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 3 460,00 3 500,24 3 510,37 +50,37 +10,13

z toho:  

     ÚZ 00000 3 460,00 3 500,24 3 510,37 +50,37 +10,13

investiční příspěvek 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00

příspěvek na provoz 3 496,00 3 560,24 3 566,24 +70,24 +6,00

z toho:  

     ÚZ 00000 3 496,00 3 560,24 3 566,24 +70,24 +6,00

neinvestiční dotace 0,00 108,13 0,00 0,00 -108,13

z toho:  

     ÚZ 120113014 0,00 16,22 0,00 0,00 -16,22

     ÚZ 120513014 0,00 91,91 0,00 0,00 -91,91

příspěvek na provoz 3 450,00 3 501,87 3 501,87 +51,87 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 3 450,00 3 501,87 3 501,87 +51,87 0,00

neinvestiční dotace 0,00 1 175,61 1 175,61 +1 175,61 0,00

z toho:  

     ÚZ 103133063 0,00 176,34 176,34 +176,34 0,00

     ÚZ 103533063 0,00 999,27 999,27 +999,27 0,00

investiční příspěvek 160,00 160,00 160,00 0,00 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 160,00 160,00 160,00 0,00 0,00

příspěvek na provoz 2 645,00 2 674,08 2 674,08 +29,08 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 2 645,00 2 674,08 2 674,08 +29,08 0,00

neinvestiční dotace 0,00 1 126,76 945,51 +945,51 -181,25

z toho:  

     ÚZ 103133063 0,00 141,83 141,83 +141,83 0,00

     ÚZ 103533063 0,00 803,68 803,68 +803,68 0,00

     ÚZ 120113014 0,00 27,19 0,00 0,00 -27,19

     ÚZ 120513014 0,00 154,06 0,00 0,00 -154,06

ZŠ Gen. Svobody

ZŠ Jarošova

ZŠ a MŠ Frýdecká                               

ZŠ Gorkého
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2019

Upravený 

rozpočet III.+ 

rozpočtová 

opatření                                                  

v pravomoci 

RMH                     

(19.8.2019)

Upravený 

rozpočet IV.                       

r. 2019

Rozdíl Rozdíl

sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 2 906,00 2 960,66 2 962,66 +56,66 +2,00
z toho:  

     ÚZ 00000 2 906,00 2 960,66 2 962,66 +56,66 +2,00

neinvestiční dotace 0,00 2 831,35 2 831,35 +2 831,35 0,00
z toho:  

     ÚZ 103133063 0,00 248,36 248,36 +248,36 0,00

     ÚZ 103533063 0,00 1 407,40 1 407,40 +1 407,40 0,00

     ÚZ 107117015 0,00 65,31 65,31 +65,31 0,00

     ÚZ 107517016 0,00 1 110,28 1 110,28 +1 110,28 0,00

investiční dotace 0,00 1 032,20 1 032,20 +1 032,20 0,00
z toho:  

     ÚZ 107117968 0,00 57,34 57,34 +57,34 0,00

     ÚZ 107517969 0,00 974,86 974,86 +974,86 0,00

příspěvek na provoz 3 038,00 3 443,44 3 688,44 +650,44 +245,00
z toho:  

     ÚZ 00000 3 038,00 3 443,44 3 688,44 +650,44 +245,00

neinvestiční dotace 0,00 217,41 217,41 +217,41 0,00
z toho:  

     ÚZ 103133063 0,00 21,74 21,74 +21,74 0,00
     ÚZ 103533063 0,00 184,80 184,80 +184,80 0,00
     ÚZ 103100253 0,00 10,87 10,87 +10,87 0,00

příspěvek na provoz 3 840,00 3 907,40 3 915,40 +75,40 +8,00

z toho:  

     ÚZ 00000 3 840,00 3 896,50 3 904,50 +64,50 +8,00

     ÚZ 00010 0,00 10,90 10,90 +10,90 0,00

příspěvek na provoz 4 005,00 4 069,70 4 072,70 +67,70 +3,00
z toho:  

     ÚZ 00000 4 005,00 4 069,70 4 072,70 +67,70 +3,00

neinvestiční dotace 0,00 1 661,97 1 536,97 +1 536,97 -125,00

z toho:  

     ÚZ 120113014 0,00 18,75 0,00 0,00 -18,75

     ÚZ 120513014 0,00 106,25 0,00 0,00 -106,25

     ÚZ 103133063 0,00 230,55 230,55 +230,55 0,00

     ÚZ 103533063 0,00 1 306,42 1 306,42 +1 306,42 0,00

ZŠ K. Světlé

ZŠ Kpt. Jasioka

ZŠ M.Kudeříkové                           

ZŠ M.Pujmanové

Příloha č. 1



Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2019

Upravený 

rozpočet III.+ 

rozpočtová 

opatření                                                  

v pravomoci 

RMH                     

(19.8.2019)

Upravený 

rozpočet IV.                       

r. 2019

Rozdíl Rozdíl

sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 3 793,00 3 886,41 3 710,41 -82,59 -176,00
z toho:  

     ÚZ 00000 3 793,00 3 862,42 3 686,42 -106,58 -176,00
     ÚZ 00010 0,00 23,99 23,99 +23,99 0,00

neinvestiční dotace 0,00 2 262,88 2 262,88 +2 262,88 0,00
z toho:  
     ÚZ 103133063 0,00 339,43 339,43 +339,43 0,00
     ÚZ 103533063 0,00 1 923,45 1 923,45 +1 923,45 0,00
investiční příspěvek 0,00 0,00 478,00 +478,00 +478,00
z toho:  

     ÚZ 00000 0,00 0,00 478,00 +478,00 +478,00

příspěvek na provoz 5 641,00 5 746,38 5 746,38 +105,38 0,00
z toho:  

     ÚZ 00000 5 641,00 5 746,38 5 746,38 +105,38 0,00

neinvestiční dotace 0,00 1 350,76 1 350,76 +1 350,76 0,00
z toho:  
     ÚZ 103133063 0,00 202,55 202,55 +202,55 0,00
     ÚZ 103533063 0,00 1 147,78 1 147,78 +1 147,78 0,00
     ÚZ 107117015 0,00 0,02 0,02 +0,02 0,00
     ÚZ 107517016 0,00 0,41 0,41 +0,41 0,00
investiční příspěvek 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00
z toho:  
     ÚZ 00000 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00
investiční dotace 0,00 2 197,04 2 197,04 +2 197,04 0,00
z toho:  
     ÚZ 107117968 0,00 122,06 122,06 +122,06 0,00
     ÚZ 107517969 0,00 2 074,98 2 074,98 +2 074,98 0,00

ZŠ Mládežnická

ZŠ Moravská
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2019

Upravený 

rozpočet III.+ 

rozpočtová 

opatření                                                  

v pravomoci 

RMH                     

(19.8.2019)

Upravený 

rozpočet IV.                       

r. 2019

Rozdíl Rozdíl

sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 6 708,00 6 781,48 6 781,48 +73,48 0,00
z toho:  
     ÚZ 00000 6 708,00 6 781,48 6 781,48 +73,48 0,00
neinvestiční dotace 0,00 951,99 951,99 +951,99 0,00
z toho:  
     ÚZ 107117015 0,00 52,89 52,89 +52,89 0,00
     ÚZ 107517016 0,00 899,10 899,10 +899,10 0,00
investiční příspěvek 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00
z toho:  
     ÚZ 00000 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00
investiční dotace 0,00 2 570,60 2 570,60 +2 570,60 0,00
z toho:  
     ÚZ 107117968 0,00 142,81 142,81 +142,81 0,00
     ÚZ 107517969 0,00 2 427,79 2 427,79 +2 427,79 0,00

příspěvek na provoz 1 304,00 1 910,62 2 230,62 +926,62 +320,00

z toho:  

     ÚZ 00000 1 304,00 1 910,62 2 230,62 +926,62 +320,00

příspěvek na provoz 3 068,00 3 124,83 3 130,83 +62,83 +6,00

z toho:  

     ÚZ 00000 3 068,00 3 115,74 3 121,74 +53,74 +6,00

     ÚZ 00010 0,00 9,09 9,09 +9,09 0,00

investiční příspěvek 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00

z toho:

     ÚZ 00000 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00

neinvestiční dotace 0,00 189,85 0,00 0,00 -189,85
z toho:  

     ÚZ 120113014 0,00 28,48 0,00 0,00 -28,48
     ÚZ 120513014 0,00 161,37 0,00 0,00 -161,37

příspěvek na provoz 1 339,00 1 365,94 1 365,94 +26,94 0,00
z toho:  

     ÚZ 00000 1 339,00 1 365,94 1 365,94 +26,94 0,00

ZŠ a MŠ Na Nábřeží                                   

ZŠ Školní

ZŠ a MŠ Selská                                          

ZŠ a MŠ Zelená                                         
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2019

Upravený 

rozpočet III.+ 

rozpočtová 

opatření                                                  

v pravomoci 

RMH                     

(19.8.2019)

Upravený 

rozpočet IV.                       

r. 2019

Rozdíl Rozdíl

sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 3 957,00 4 036,98 4 041,98 +84,98 +5,00

z toho:  

     ÚZ 00000 3 957,00 4 010,70 4 015,70 +58,70 +5,00
     ÚZ 00010 0,00 26,28 26,28 +26,28 0,00

neinvestiční dotace 0,00 289,74 289,74 +289,74 0,00
z toho:  

     ÚZ 107117015 0,00 16,10 16,10 +16,10 0,00
     ÚZ 107517016 0,00 273,64 273,64 +273,64 0,00

investiční dotace 0,00 1 960,73 1 960,73 +1 960,73 0,00
z toho:  

     ÚZ 107117968 0,00 108,93 108,93 +108,93 0,00
     ÚZ 107517969 0,00 1 851,80 1 851,80 +1 851,80 0,00

příspěvek na provoz 59 618,00 61 520,61 61 949,74 +2 331,74 +429,13

z toho:  

     ÚZ 00000 59 618,00 61 450,35 61 879,48 +2 261,48 +429,13

     ÚZ 00010 0,00 70,26 70,26 +70,26 0,00

neinvestiční dotace 0,00 15 261,71 14 657,48 +14 657,48 -604,23
z toho:  

     ÚZ 103133063 0,00 1 711,52 1 711,52 +1 711,52 0,00

     ÚZ 103533063 0,00 9 760,18 9 760,18 +9 760,18 0,00

     ÚZ 103100253 0,00 10,87 10,87 +10,87 0,00

     ÚZ 107117015 0,00 176,39 176,39 +176,39 0,00

     ÚZ 107517016 0,00 2 998,52 2 998,52 +2 998,52 0,00

     ÚZ 120113014 0,00 90,64 0,00 0,00 -90,64

     ÚZ 120513014 0,00 513,59 0,00 0,00 -513,59

investiční příspěvek 1 355,00 1 355,00 1 833,00 +478,00 +478,00
z toho:  

     ÚZ 00000 1 355,00 1 355,00 1 833,00 +478,00 +478,00
investiční dotace 0,00 8 442,23 8 442,23 +8 442,23 0,00
z toho:  

     ÚZ 107117968 0,00 469,01 469,01 +469,01 0,00

     ÚZ 107517969 0,00 7 973,22 7 973,22 +7 973,22 0,00

ZŠ celkem

ZŠ Žákovská
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2019

Upravený 

rozpočet III.+ 

rozpočtová 

opatření                                                  

v pravomoci 

RMH                     

(19.8.2019)

Upravený 

rozpočet IV.                       

r. 2019

Rozdíl Rozdíl

sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 3 154,00 3 360,60 3 360,60 +206,60 0,00
z toho:

     ÚZ 00000 3 154,00 3 360,60 3 360,60 +206,60 0,00

neinvestiční dotace 0,00 140,00 140,00 +140,00 0,00
z toho:  
     ÚZ 00332 0,00 70,00 70,00 +70,00 0,00

     ÚZ 00337 0,00 28,70 28,70 +28,70 0,00

     ÚZ 33064 0,00 41,30 41,30 +41,30 0,00

příspěvek na provoz 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00
z toho:  

     ÚZ 00000 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00

neinvestiční dotace 0,00 32 695,00 32 695,00 +32 695,00 0,00

z toho:  
     ÚZ 13305 0,00 32 695,00 32 695,00 +32 695,00 0,00

příspěvek na provoz 22 580,00 22 580,00 22 580,00 0,00 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 22 580,00 22 580,00 22 580,00 0,00 0,00

neinvestiční dotace 0,00 1 039,00 1 039,00 +1 039,00 0,00
z toho:  
     ÚZ 00345 0,00 1 029,00 1 029,00 +1 029,00 0,00

     ÚZ 34070 0,00 10,00 10,00 +10,00 0,00

příspěvek na provoz 43 750,00 43 993,98 44 617,50 +867,50 +623,52
z toho:  

     ÚZ 00000 43 750,00 43 862,97 44 486,49 +736,49 +623,52

     ÚZ 00010 0,00 131,01 131,01 +131,01 0,00

MK

Domov seniorů Havířov

ASTERIX

MKS
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2019

Upravený 

rozpočet III.+ 

rozpočtová 

opatření                                                  

v pravomoci 

RMH                     

(19.8.2019)

Upravený 

rozpočet IV.                       

r. 2019

Rozdíl Rozdíl

sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 46 482,00 46 495,52 46 495,52 +13,52 0,00
z toho:  

     ÚZ 00000 46 482,00 46 495,52 46 495,52 +13,52 0,00

neinvestiční dotace 0,00 12 398,00 12 641,00 +12 641,00 +243,00

z toho:  

     ÚZ 00359 0,00 0,00 243,00 +243,00 +243,00

     ÚZ 13305 0,00 12 398,00 12 398,00 +12 398,00 0,00

investiční příspěvek 2 460,00 2 460,00 2 460,00 0,00 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 2 460,00 2 460,00 2 460,00 0,00 0,00

příspěvek na provoz 40 943,00 40 943,00 40 968,80 +25,80 +25,80
z toho:  
     ÚZ 00000 40 943,00 40 943,00 40 943,00 0,00 0,00
     ÚZ 00113 0,00 0,00 25,80 +25,80 +25,80
investiční příspěvek 7 480,00 7 480,00 7 480,00 0,00 0,00
z toho:  

     ÚZ 00000 7 480,00 7 480,00 7 480,00 0,00 0,00

příspěvek na provoz 11 385,00 11 385,00 11 385,00 0,00 0,00

z toho:  
     ÚZ 00000 11 385,00 11 385,00 11 385,00 0,00 0,00
neinvestiční dotace 0,00 11 444,00 11 444,00 +11 444,00 0,00
z toho:  
     ÚZ 13305 0,00 11 444,00 11 444,00 +11 444,00 0,00

SANTÉ 

SSRZ

SSmH
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2019

Upravený 

rozpočet III.+ 

rozpočtová 

opatření                                                  

v pravomoci 

RMH                     

(19.8.2019)

Upravený 

rozpočet IV.                       

r. 2019

Rozdíl Rozdíl

sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2

Organizační jednotky

290 227,00 374 255,74 375 496,57 +85 269,57 +1 240,83

MŠ provoz 22 707,00 22 795,70 22 994,70 +287,70 +199,00

ZŠ provoz 59 618,00 61 520,61 61 949,74 +2 331,74 +429,13

Ostatní př. organizace - provoz 196 294,00 196 758,10 197 407,42 +1 113,42 +649,32
z toho:
     ÚZ 00000 278 619,00 280 873,14 282 008,79 +3 389,79 +1 135,65
     ÚZ 00010 0,00 201,27 201,27 +201,27 0,00
     ÚZ 00113 0,00 0,00 141,80 +141,80 +141,80
neinvestiční dotace 0,00 73 131,10 72 616,48 +72 616,48 -514,62
z toho:
     ÚZ 00332 0,00 70,00 70,00 +70,00 0,00
     ÚZ 00337 0,00 28,70 28,70 +28,70 0,00
     ÚZ 00345 0,00 1 029,00 1 029,00 +1 029,00 0,00
     ÚZ 00359 0,00 0,00 243,00 +243,00 +243,00
     ÚZ 13305 0,00 56 537,00 56 537,00 +56 537,00 0,00
     ÚZ 33064 0,00 41,30 41,30 +41,30 0,00
     ÚZ 34070 0,00 10,00 10,00 +10,00 0,00
     ÚZ 103133063 0,00 1 711,52 1 711,52 +1 711,52 0,00
     ÚZ 103533063 0,00 9 760,18 9 760,18 +9 760,18 0,00
     ÚZ 103100253 0,00 10,87 10,87 +10,87 0,00
     ÚZ 107117015 0,00 176,39 176,39 +176,39 0,00
     ÚZ 107517016 0,00 2 998,52 2 998,52 +2 998,52 0,00
     ÚZ 120113014 0,00 113,65 0,00 0,00 -113,65
     ÚZ 120513014 0,00 643,97 0,00 0,00 -643,97
investiční příspěvek 11 608,00 11 608,00 12 086,00 +478,00 +478,00
z toho:  

     ÚZ 00000 11 608,00 11 608,00 12 086,00 +478,00 +478,00
investiční dotace 0,00 8 442,23 8 442,23 +8 442,23 0,00
z toho:  

     ÚZ 107117968 0,00 469,01 469,01 +469,01 0,00
     ÚZ 107517969 0,00 7 973,22 7 973,22 +7 973,22 0,00

46 519,00 46 519,00 58 519,00 +12 000,00 +12 000,00
z toho: ÚZ 00010 0,00 0,00 8 000,00 +8 000,00 +8 000,00
z toho: ÚZ 00115 20 000,00 20 000,00 24 000,00 +4 000,00 +4 000,00

2 110 648,00 2 450 171,44 2 525 649,03 +415 001,03 +75 477,59

1 506 673,00 1 696 130,85 1 723 441,52 +216 768,52 +27 310,67

Příspěvkové organizace celkem

V Ý D A J E   celkem

Ostatní dotace a dary

V Ý D A J E   celkem - bez konsolidačních položek
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Výdaje (v tis. Kč)

ÚZ 00010 - Fond rezerv a rozvoje
ÚZ 00113 - Fond bezpečnosti a ochrany osob a majetku

ÚZ 00332 - ASTERIX "Podpora technických a přírodovědných aktivit…"
ÚZ 00337 - ASTERIX "Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež…"
ÚZ 00345 - MK "Regionální funkce knihoven"
ÚZ 00359 - SSmH "Program na zvýšení kvality sociálních služeb…" 
ÚZ 13305 - poskytování sociálních služeb
UZ 33064 - ASTERIX "Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež…" (SR)
ÚZ 34070 - MK "Knihovna 21. století "
ÚZ 103533063 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání; Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji (EU)
ÚZ 103133063 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání; Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji (CZ)
ÚZ 103100253 - Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji - ZŠ Kpt. Jasioka

ÚZ 120113014 - Operační program potravinové a materiální pomoci pro příspěvkové organizace (CZ)
ÚZ 120513014 - Operační program potravinové a materiální pomoci pro příspěvkové organizace (EU)

Pozn.: účelové znaky 

ÚZ 00115 - Fond veřejně prospěšných aktivit

ÚZ 107517969 - Integrovaný regionální operační program IV, ZŠ - ITI projekty (EU)
ÚZ 107117968 - Integrovaný regionální operační program IV, ZŠ - ITI projekty (CZ)

ÚZ 00000 - příspěvek města

ÚZ 107117015 - Integrovaný regionální operační program NIV, ZŠ - ITI projekty (CZ)
ÚZ 107517016 - Integrovaný regionální operační program NIV, ZŠ - ITI projekty (EU)
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Financování (v tis. Kč)

sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2

Příjmy celkem 2 035 372,00 2 258 628,92 2 329 189,83 +293 817,83 +70 560,91

Výdaje celkem 2 110 648,00 2 450 171,44 2 525 649,03 +415 001,03 +75 477,59

Saldo příjmy - výdaje -75 276,00 -191 542,52 -196 459,20 -121 183,20 -4 916,68

Příjmy celkem - bez konsolidačních položek 1 431 397,00 1 504 588,33 1 526 982,32 +95 585,32 +22 393,99

Výdaje celkem - bez konsolidačních položek 1 506 673,00 1 696 130,85 1 723 441,52 +216 768,52 +27 310,67

Saldo příjmy - výdaje - bez konsolidačních položek -75 276,00 -191 542,52 -196 459,20 -121 183,20 -4 916,68

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 

prostředků
-105 000,00 -105 000,00 -105 000,00 0,00 0,00

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter 

příjmů a výdajů vládního sektoru
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Změna stavu na bankovních účtech +180 276,00 +296 542,52 +301 459,20 +121 183,20 +4 916,68

z toho:

FRR -39 075,00 -2 158,74 +3 848,48 +42 923,48 +6 007,22

FRHA +4 188,00 +4 735,39 -1 419,06 -5 607,06 -6 154,45

FŽP +230,00 +60,67 +6,11 -223,89 -54,56

FNB +57 521,00 +95 453,46 +96 418,16 +38 897,16 +964,70

FB +300,00 -204,32 -400,55 -700,55 -196,23

FVPA +21 992,00 +26 328,93 +30 178,93 +8 186,93 +3 850,00

SF -5,00 -33,78 +466,22 +471,22 +500,00

ZBÚ +135 125,00 +172 360,91 +172 360,91 +37 235,91 0,00

Financování celkem +75 276,00 +191 542,52 +196 459,20 +121 183,20 +4 916,68

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

Konsolidační položky 603 975,00 754 040,59 802 207,51 +198 232,51 +48 166,92

Schválený 

rozpočet              

r. 2019
Ukazatel

Rozdíl

Upravený 

rozpočet IV.                

r. 2019

Rozdíl

Upravený 

rozpočet III.+ 

rozpočtová 

opatření                                                  

v pravomoci RMH                     

(19.8.2019)
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Příjmy podle organizačních jednotek (v tis.Kč)

Schválený 

rozpočet                           

r. 2019

Upravený 

rozpočet III.+ 

rozpočtová 

opatření                                                  

v pravomoci RMH                     

(19.8.2019)

Upravený 

rozpočet IV.                      

r. 2019

Rozdíl Rozdíl

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2

2 035 372,00 2 258 628,92 2 329 189,83 +293 817,83 +70 560,91

1 431 397,00 1 504 588,33 1 526 982,32 +95 585,32 +22 393,99

1 13 000,00 13 086,49 13 145,99 +145,99 +59,50

2 100,00 163,55 218,11 +118,11 +54,56

3 112,00 124,58 146,97 +34,97 +22,39

4 32,00 32,00 182,00 +150,00 +150,00

5 3 000,00 3 031,00 3 033,05 +33,05 +2,05

6 70 285,00 72 578,68 73 477,45 +3 192,45 +898,77

7 800,00 1 100,02 1 100,02 +300,02 0,00

8 9 840,00 9 841,76 11 529,23 +1 689,23 +1 687,47

10 0,00 10 143,46 11 930,73 +11 930,73 +1 787,27

12 180,00 731,43 1 250,46 +1 070,46 +519,03

1 938 023,00 2 143 978,27 2 206 547,80 +268 524,80 +62 569,53

1 334 048,00 1 389 937,68 1 404 340,29 +70 292,29 +14 402,61

14 0,00 3 817,68 6 559,39 +6 559,39 +2 741,71

17 0,00 0,00 68,63 +68,63 +68,63

13

Správní odbor

Příspěvky a dotace organizacím

Městská policie

Ekonomický odbor

Ekonomický odbor - bez konsolidačních položek

Organizační jednotka

Příjmy organizačních jednotek celkem

Příjmy organizačních jednotek celkem - bez konsolidačních 

položek

Odbor vnitra a živnostenský úřad

Odbor životního prostředí

Odbor kancelář primátora

Odbor komunálních služeb

Odbor školství a kultury

Odbor územního rozvoje

Stavební a silniční správní úřad

Odbor organizační

Odbor sociálních věcí
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Schválený     

rozpočet                 

r. 2019

Upravený         

rozpočet III.         

r. 2019

Upravený         

rozpočet IV.         

r. 2019

(tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2019 130 542,00 161 941,22 161 941,22

Převod výsledku hospodaření r. 2018 ze ZBÚ +131 042,00 +168 163,68 +168 163,68

Převod na FRR na základě vypořádání r. 2018 0,00 +10 300,78 +10 300,78

Převod z FRR na základě vypořádání r. 2018 0,00 -471,29 -471,29

Příjmy FRR + 40,00 + 565,51 + 2 558,29

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 40,00 40,00 1 640,00

           vypořádání se SR 0,00 46,47 439,25

           vratky nevyčerpaných dotací 0,00 479,04 479,04

Zapojení FRR do výdajů a financování - 92 007,00 - 176 399,94 - 184 399,94

z toho: OŠK 0,00 508,67 508,67

           OÚR 59 967,00 119 517,00 119 517,00

           OSV 0,00 689,70 689,70

           OJ 10 - PO 0,00 201,27 201,27

           OJ 10 - Ostatní dotace a dary 0,00 0,00 8 000,00

           EO 32 040,00 55 396,54 55 396,54

           KP 0,00 86,76 86,76

Konečný stav k 31.12.2019 169 617,00 164 099,96 158 092,74

Změna stavu účtu FRR -39 075,00 -2 158,74 +3 848,48

Schválený     

rozpočet                 

r. 2019

Upravený         

rozpočet III.         

r. 2019

Upravený         

rozpočet IV.         

r. 2019

(tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2019 29 500,00 30 057,40 30 057,40

Převod z FRHA na základě vypořádání r. 2018 0,00 -547,39 -547,39

Příjmy FRHA + 2,00 + 2,00 + 6 156,45

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 2,00 2,00 2,00

           dividendy 0,00 0,00 6 154,45

Zapojení FRHA do výdajů -4 190,00 -4 190,00 -4 190,00

z toho: OKS 4 190,00 4 190,00 4 190,00

Konečný stav k 31.12.2019 25 312,00 25 322,01 31 476,46

Změna stavu účtu FRHA +4 188,00 +4 735,39 -1 419,06

Tok finančních prostředků a tvorba finančních 

           prostředků na účtu FRR                

Tok finančních prostředků a tvorba finančních

                                 prostředků na účtu FRHA                       
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Schválený     

rozpočet                 

r. 2019

Upravený         

rozpočet III.         

r. 2019

Upravený         

rozpočet IV.         

r. 2019
(tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2019 865,00 892,18 892,18

Převod na FŽP na základě vypořádání r. 2018 0,00 +105,78 +105,78

Příjmy FŽP 0,00 +63,55 +118,11

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 0,00 0,00 0,00

           příjem z položky 1334 0,00 43,60 70,88

           příjem z položky 1335 0,00 7,40 7,40

           příjem z položky 2212 0,00 12,55 39,83

Zapojení FŽP do výdajů - 230,00 - 230,00 - 230,00

z toho: OŽP  230,00  230,00  230,00

Konečný stav k 31.12.2019 635,00 831,51 886,07

Změna stavu účtu FŽP +230,00 +60,67 +6,11

Schválený     

rozpočet                 

r. 2019

Upravený     

rozpočet III.                 

r. 2019

Upravený     

rozpočet IV.                 

r. 2019

(tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2019 75 060,00 96 706,39 96 706,39

Převod z FNB na základě vypořádání r. 2018 0,00 -9 701,04 -9 701,04

Příjmy FNB +135 147,00 +119 337,58 +118 372,88

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 12,00 12,00 12,00

           daň z příjmů PO z HČ za rok 2018 22 636,00 19 902,31 19 902,31

           zálohy na HV z HČ za rok 2019 po zdanění 83 000,00 83 000,00 83 000,00

           doplatek záloh na HV po zdanění za rok 2018 7 499,00 0,00 0,00

           přeplatek záloh na HV po zdanění za rok 2018 0,00 -5 576,73 -5 576,73

           dotace "Sanace obytných domů" 21 400,00 21 400,00 19 900,00

           prodej bytového fondu 600,00 600,00 1 135,30

Zapojení FNB do výdajů a financování - 192 668,00 - 205 090,00 - 205 090,00

z toho: OÚR  160 595,00  173 017,00  173 017,00

           EO  32 073,00  32 073,00  32 073,00

Konečný stav k 31.12.2019 17 539,00 1 252,93 288,23

Změna stavu účtu FNB +57 521,00 +95 453,46 +96 418,16

Schválený     

rozpočet                 

r. 2019

Upravený         

rozpočet III.         

r. 2019

Upravený         

rozpočet IV.         

r. 2019
(tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2019 723,00 606,68 606,68

Převod na FB na základě vypořádání r. 2018 0,00 +166,34 +166,34

Převod z FB na základě vypořádání r. 2018 0,00 -52,35 -52,35

Příjmy FB 0,00 +551,43 +914,46

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 0,00 0,00 0,00

           příjem z položky 2212 0,00 551,43 914,46

Zapojení FB do výdajů -300,00 - 461,10 - 627,90

z toho: MP 300,00 461,10 486,10

           OJ 10 - MŠ Petřvaldská 0,00 0,00 116,00

           OJ 10 - SSRZ 0,00 0,00 25,80

Konečný stav k 31.12.2019 423,00 811,00 1 007,23

Změna stavu účtu FB +300,00 -204,32 -400,55

Tok finančních prostředků a tvorba finančních 

  Tok finančních prostředků a tvorba finančních 

                 prostředků na účtu FŽP                      

                                    prostředků na účtu FNB                

                                     prostředků na účtu FB               
  Tok finančních prostředků a tvorba finančních 
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Schválený     

rozpočet                 

r. 2019

Upravený         

rozpočet III.         

r. 2019

Upravený         

rozpočet IV.         

r. 2019
(tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2019 28 775,00 30 909,94 30 909,94

Převod na FVPA na základě vypořádání r. 2018 0,00 +170,39 +170,39

Příjmy FVPA +10 008,00 +12 300,68 +12 450,68
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 8,00 8,00 158,00

           příjmy podle zákona o loteriích a jiných hrách 10 000,00 12 292,68 12 292,68

Zapojení FVPA do výdajů - 32 000,00 - 38 800,00 - 42 800,00

z toho: OJ 10 "Ostatní dotace a dary"  20 000,00  20 000,00  24 000,00

           OÚR  12 000,00  16 800,00  16 800,00

           OKS  0,00  2 000,00  2 000,00

Konečný stav k 31.12.2019 6 783,00 4 581,01 731,01

Změna stavu účtu FVPA +21 992,00 +26 328,93 +30 178,93

                                     prostředků na účtu SF                     

Schválený     

rozpočet                 

r. 2019

Upravený         

rozpočet III.         

r. 2019

Upravený         

rozpočet IV.         

r. 2019

(tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2019 3 077,00 3 731,82 3 731,82

Převod na SF na základě vypořádáníj r. 2018 0,00 +28,78 +28,78

Příjmy SF +6 408,00 +6 408,00 +6 408,00

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 0,00 0,00 0,00
           tvorba SF MMH 4 592,00 4 592,00 4 592,00
           tvorba SF MP 1 811,00 1 811,00 1 811,00

           splátka zápůjčky 5,00 5,00 5,00

Zapojení do výdajů -6 403,00 -6 403,00 -6 903,00

z toho: ORG 4 592,00 4 592,00 5 092,00

           MP 1 811,00 1 811,00 1 811,00

Konečný stav k 31.12.2019 3 082,00 3 765,60 3 265,60

Změna stavu účtu SF -5,00 -33,78 +466,22

  Tok finančních prostředků a tvorba finančních 

Tok finančních prostředků a tvorba finančních

                                  prostředků na účtu FVPA                      
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Schválený     

rozpočet                 

r. 2019

Upravený         

rozpočet III. + 

rozpočtová 

opatření v 

pravomoci 

RMH 

(19.8.2019)       

Upravený         

rozpočet IV.         

r. 2019

(tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2019 135 125,00 172 360,91 172 360,91

Převod výsledku hospodaření r. 2018 na FRR -131 042,00 -168 163,68 -168 163,68

Příjmy celkem +1 431 397,00 +1 504 588,33 +1 526 982,32

Výdaje celkem -1 506 673,00 -1 696 130,85 -1 723 441,52

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 0,00 0,00

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 

prostředků
-105 000,00 -105 000,00 -105 000,00

Zapojení fondů do výdajů a financování +327 798,00 +431 574,04 +444 240,84

z toho: FRR 92 007,00 176 399,94 184 399,94

           FRHA 4 190,00 4 190,00 4 190,00

           FŽP 230,00 230,00 230,00

           FNB 192 668,00 205 090,00 205 090,00
           FB 300,00 461,10 627,90
           FVPA 32 000,00 38 800,00 42 800,00
           SF 6 403,00 6 403,00 6 903,00

Příjmy fondů -151 605,00 -139 228,75 -146 978,87

z toho: FRR 40,00 565,51 2 558,29

           FRHA 2,00 2,00 6 156,45

           FŽP 0,00 63,55 118,11

           FNB 135 147,00 119 337,58 118 372,88

           FB 0,00 551,43 914,46

           FVPA 10 008,00 12 300,68 12 450,68

           SF 6 408,00 6 408,00 6 408,00

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter 

příjmů a výdajů vládního sektoru
0,00 0,00 0,00

Konečný stav k 31.12.2019 0,00 0,00 0,00

Změna stavu účtu ZBÚ + 135 125,00 + 172 360,91 + 172 360,91

Tok finančních prostředků a tvorba finančních

                      prostředků na ZBÚ po konsolidaci                       

Příloha č. 3



Seznam použitých zkratek

 ASTERIX  - ASTERIX-středisko volného času Havířov, p.o.

č.  - číslo

ČSA  - Československé armády

DPH  - daň z přidané hodnoty

DPS  - dům s pečovatelskou službou

EO  - ekonomický odbor

 FB  -  fond bezpečnosti 

 FO  -  fyzická osoba 

 FRHA  -  fond rozvoje hospodářských aktivit 

 FRR  -  fond rezerv a rozvoje 

FNB  - fond nájemního bydlení

FVPA  - fond veřejně prospěšných aktivit

 FŽP  -  fond životního prostředí 

 HČ  -  hospodářská činnost 

 HV  -  hospodářský výsledek 

 IROP  -  integrovaný regionální operační program 

 IT  -  informační technologie  

 Kč  -  korun českých 

 KP  -  kancelář primátora 

 KÚ MSK  -  Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

 MF  -  Ministerstvo financí 

 MFK  -  Městský fotbalový klub 

 MK  -  Městská knihovna Havířov 

 MKS  -  Městské kulturní středisko Havířov 

 MMH  -  Magistrát města Havířova 

 MP  -  Městská policie Havířov 

 MPSV  -  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 MRA, s.r.o.  -  Městská realitní agentura, s.r.o. 

 MŠ  -  mateřská škola 

 MŠMT  -  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 MV  -  Ministerstvo vnitra 

OJ  - organizační jednotka

OKS  - odbor komunálních služeb

OP  - operační program

ORG  - odbor organizační

OSV  - odbor sociálních věcí

OŠK  - odbor školství a kultury

OÚR  - odbor územního rozvoje

OVŽÚ  - odbor vnitra a živnostenský úřad

OŽP  - odbor životního prostředí

 PO  -  právnická osoba 

 r.  -  rok 

 RM  -  rada města 

RMH  - Rada města Havířova

RÚ  - rozpočtové úpravy

 SANTÉ  -  SANTÉ-centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov 

 SF  -  sociální fond 

 SKST  -  Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, z. s. 



Seznam použitých zkratek

 sl.  -  sloupec 

 SO  -  správní odbor 

 SR  -  státní rozpočet 

 SSmH  -  Sociální služby města Havířova 

 SSRZ  -  Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

 SSSÚ  -  stavební a silniční správní úřad 

 tis.  -  tisíc 

 tř.  -  třída 

 usn.  -  usnesení 

 ÚZ  -  účelový zdroj (znak) 

 VPS  -  všeobecná pokladní správa 

 VŠ  -  vysoká škola  

 VŠSS  -  Vysoká škola sociálně správní Havířov 

 VÚH  -   víceúčelová hala  

 ZBÚ  -  základní běžný účet 

 ZM  - zastupitelstvo města  

 ZMH  - Zastupitelstvo města Havířova 

ZŠ  - základní škola
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 99023568046 

 registrační číslo 

 
Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „Banka“) 

 
a 

Obec / Kraj  (dále jen „Klient“) 

Název: Statutární město Havířov 

Sídlo obecního / krajského úřadu: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

IČO: 00297488 

    
 
uzavírají podle § 2395 a následujících ustanovení z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 
tuto smlouvu o úvěru (dále jen „Smlouva“). 

 

1. Úvodní ustanovení 

 
1.1 Banka se zavazuje poskytnout Klientovi Úvěr za podmínek stanovených touto Smlouvou.  
 
1.2 V souladu s § 1751 občanského zákoníku jsou nedílnou součástí této Smlouvy Všeobecné obchodní podmínky 

Banky (dále jen „Všeobecné podmínky“), Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 
(dále jen „Úvěrové podmínky“), příslušná Oznámení, tj. Pravidla. Podpisem této Smlouvy Klient potvrzuje, že se 

seznámil s obsahem a významem dokumentů uvedených v předchozí větě, jakož i dalších dokumentů, na které 
se ve Všeobecných podmínkách a Úvěrových podmínkách odkazuje, a výslovně s jejich zněním souhlasí.  

 
Klient tímto prohlašuje, že ho Banka upozornila na ustanovení, která odkazují na shora uvedené dokumenty 
stojící mimo vlastní text Smlouvy a jejich význam mu byl dostatečně vysvětlen. Klient bere na vědomí, že je vázán 
nejen Smlouvou, ale i těmito dokumenty a bere na vědomí, že nesplnění povinností či podmínek uvedených 
v těchto dokumentech může mít stejné právní následky jako nesplnění povinností a podmínek vyplývajících ze 
Smlouvy.  

   
Klient bere na vědomí, že Banka je oprávněna nakládat s údaji podléhajícími bankovnímu tajemství způsobem dle 
článku 28 Všeobecných podmínek. Je-li Klient právnickou osobou, uděluje souhlas dle článku 28.3 Všeobecných 
podmínek. Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v této Smlouvě význam stanovený v tomto dokumentu, 
Úvěrových podmínkách nebo ve Všeobecných podmínkách. 

Klient souhlasí s tím, že Banka je oprávněna započítávat své pohledávky za Klientem v rozsahu a způsobem 
stanoveným ve Všeobecných podmínkách. 

2. Úvěr 

 
2.1 Klient a Banka se dohodli, že Výše úvěru je Kč 200 000 000,00, slovy Dvěstěmiliónů Kč. 

 
2.2 Klient je povinen použít Úvěr výhradně k následujícímu účelu: rekonstrukce/výměna výtahů v městských 

bytech v Havířově. 

 
2.3 Banka bude evidovat svoji pohledávku za Klientem ze Smlouvy pod číslem 35-1734171567/0100, jako investiční 

úvěr - municipální v Kč. 

 

3. Čerpání 

 
3.1 Klient bude čerpat Úvěr postupně na základě dvou nebo více Žádostí.  
 
3.2 Klient je oprávněn požádat o poskytnutí Úvěru na základě řádně vyplněné Žádosti nejpozději do 31.12.2022. 

Pokud Klient nevyčerpá Úvěr ve lhůtě podle předcházející věty, jeho právo na poskytnutí nevyčerpané části 



 

 Smlouva o úvěru 

 

Komerční banka, a. s., se sídlem:  

Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 

2/6 
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 3.12. 2018 

VER F SMLUVER.DOT 27.6.2019 11:36 DOP. 

 

Úvěru zaniká. V případě, že Banka po uplynutí lhůty podle první věty tohoto článku umožní Klientovi Čerpání, 
považuje se Čerpání za řádně poskytnuté podle této Smlouvy. 

 
3.3 Banka oznámí Klientovi zánik jeho práva na poskytnutí Úvěru, popřípadě jeho části, podle této Smlouvy do 20 

Obchodních dnů po uplynutí lhůty podle článku 3.2 této Smlouvy. 
 
3.4 Banka poskytne každé Čerpání, pokud jsou splněny Odkládací podmínky čerpání, nejpozději do 2 Obchodních 

dnů od doručení Žádosti, a to způsobem sjednaným pro příslušné Čerpání v této Smlouvě, jinak na účet uvedený 
Klientem v Žádosti. 

 
3.5 Klient je oprávněn požádat o Čerpání v jiné měně než v Měně úvěru. Nedohodne-li se Klient s Bankou předem 

jinak, pro přepočet měny Čerpání na Měnu úvěru se použije Kurz deviza prodej platný v den Čerpání. 
  

 Pokud je v této Smlouvě umožněno Čerpání na Běžný účet a Klient požádá o Čerpání v Měně úvěru na Běžný 
účet v jiné měně, pro přepočet se použije obdobně postup dle předchozí věty. Pokud Klient požádá o Čerpání v 
jiné měně než v Měně úvěru na Běžný účet, který je veden v Měně úvěru, Banka převede na Běžný účet částku v 
Měně úvěru stanovenou postupem dle druhé věty tohoto článku. 

 
3.6 Každé Čerpání je kromě podmínek uvedených v článku VI. Úvěrových podmínek podmíněno předložením 

dokladů prokazujících, že Úvěr bude čerpán za účelem stanoveným v této Smlouvě. 
 
3.7 Klient není oprávněn opakovaně čerpat Úvěr v rozsahu jistiny splacené dle článku 6.1 této Smlouvy v průběhu 

Doby čerpání. 
 

4. Ceny za úvěr 

 
4.1 Klient a Banka se dohodli, že vedle úhrad sjednaných v článku 5. této Smlouvy nebude Banka požadovat od 

Klienta další ceny za služby spojené s Úvěrem dle této Smlouvy.   
 

5. Úroková sazba  

 
5.1 Klient a Banka se dohodli, že úroková sazba bude pevná a bude činit 1,70 % p. a. z jistiny Úvěru. 

 
5.2 Sjednaná úroková sazba pevná je neměnná po celou dobu trvání Úvěru za předpokladu, že Klient dodržuje 

podmínky této Smlouvy. 
 
5.3 V případě, že nastane Případ porušení, je Banka oprávněna zvýšit úrokovou sazbu sjednanou v této Smlouvě 

o 10,00 procentních bodů. 
 

6. Splácení jistiny a úhrada úroků 

 
6.1 a) Klient se zavazuje splatit Bance jistinu Úvěru ve výši Kč 200 000 000,00 způsobem podle článku 6.3 této 

Smlouvy v následujících splátkách: 
 

pořadí splátek Počet splátek termín splátky výše splátky v Kč 

První splátka 1 20.1.2022 2 941 180,00 

Splátky 2 až 67 66 Každý 20. den 
kalendářního měsíce od 
20.2.2022 do 20.7.2027 

2 941 180,00 

Poslední splátka 1 20.8.2027 2 940 940,00 

CELKEM 68  200 000 000,00 
 

 
b) Klient je oprávněn splatit jistinu Úvěru nebo její část předčasně.  
 

c) Pokud Klient nevyčerpá jistinu Úvěru do Výše úvěru a nevyčerpaná výše jistiny Úvěru  
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i) dosahuje minimálně výše poslední splátky jistiny Úvěru, zkracuje se lhůta pro splacení jistiny Úvěru podle 
článku 6.1 této Smlouvy o poslední splátku, popřípadě v závislosti na výši nevyčerpané jistiny Úvěru 
o splátky předcházející poslední splátce jistiny Úvěru, popřípadě se poměrně sníží výše poslední splátky 
jistiny Úvěru takto zkrácené lhůty,  

ii) nedosahuje výše poslední splátky jistiny Úvěru, poslední splátka jistiny Úvěru se poměrně sníží 
o nevyčerpanou výši jistiny Úvěru. 

 

d) Ustanovení předcházejícího odstavce platí obdobně, pokud Klient uhradí část jistiny Úvěru předčasně nebo 
pokud Klient splatí kteroukoliv splátku jistiny Úvěru v částce vyšší, než je dohodnutá výše splátky jistiny Úvěru. 

 
e)  Pokud výše vyčerpané a nesplacené jistiny Úvěru k datu splatnosti jakékoli splátky jistiny splatné v Době 

čerpání  nedosahuje  sjednané  výše této splátky jistiny, Klient uhradí splátku jistiny pouze do výše vyčerpané 
části jistiny Úvěru. V případě, že v důsledku tohoto postupu bude po uplynutí Doby čerpání  vyčerpaná a 
nesplacená jistina Úvěru vyšší než součet zbývajících splátek jistiny Úvěru dle odstavce a) tohoto článku, 
Klient uhradí tento rozdíl ke Konečnému dni splatnosti. 

 
6.2 Počínaje dnem Čerpání je Klient povinen hradit Bance úroky z jistiny Úvěru ve výši podle článku 5. této Smlouvy. 

Úroky budou hrazeny v Kč měsíčně, vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, způsobem 
uvedeným v článku 6.3 této Smlouvy.  

 

 Toto ustanovení neplatí pro poslední úhradu úroků, která bude provedena ke Dni splatnosti poslední splátky 
jistiny Úvěru. 

 
6.3 Banka je oprávněna provádět úhradu splátek jistiny Úvěru a úroků převodem z účtu Klienta číslo: 35-

7197610217/0100 v Kč vedeného u Banky bez dalšího souhlasu Klienta. Klient se zavazuje zajistit, aby v Den 
splatnosti byly na tomto účtu prostředky odpovídající výši splatné jistiny Úvěru, popřípadě splatných úroků. 

 

Pokud nebude možné provést úhradu splatných dluhů Klienta vůči Bance způsobem uvedeným v předcházejícím 
odstavci, je Klient povinen provést úhradu svých splatných dluhů vůči Bance jakoukoliv jinou formou. V takovém 
případě je Klient povinen předem dohodnout s Bankou identifikaci účtu, na který bude úhrada směrována. 

 
 7. Zajištění úvěru 

 
7.1 K dluhům Klienta vůči Bance vzniklým dle této Smlouvy se zajištění nesjednává.  
 

8. Zvláštní ujednání  

 
8.1 Další odkládací podmínky prvního čerpání 

Nad rámec článku VI. odstavec 1 Úvěrových podmínek jsou pro první Čerpání sjednány následující Odkládací 
podmínky čerpání: 

 
8.1.1 Odkládací podmínkou čerpání je ověření Bankou, že tato Smlouva (včetně všech dokumentů, které tvoří součást 

Smlouvy) byla prostřednictvím registru smluv řádně uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o reg istru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. Klient se zavazuje odeslat tuto Smlouvu (včetně všech dokumentů, které 
tvoří její součást) k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po jejím uzavření.  Klient se dále zavazuje, že Banka 
obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru smluv na e-mailovou adresu Banky 
cap4080skp@kb.cz . Banka za tím účelem zašle Klientovi znění této Smlouvy (včetně všech dokumentů, které 
tvoří její součást) na e-mailovou adresu Kasalikova.Marcela@havirov-city.cz . 

 
8.1.2 Odkládací podmínkou čerpání je předložení dokladu prokazujícího, že uzavření této Smlouvy bylo zastupitelstvem 

Klienta řádně schváleno před jejím uzavřením. 
 
8.2 Další odkládací podmínky každého čerpání 

Nad rámec článku VI. odstavec 2 Úvěrových podmínek jsou pro každé Čerpání sjednány následující Odkládací 
podmínky čerpání: 

 
8.2.1 Odkládací podmínkou každého čerpání je předložení dokladů: dodavatelské faktury, smlouvy o dílo, popř. kupní 

smlouvy či jiné objednávky, kterými Klient prokáže účelovost Čerpání. Čerpání bude provedeno na účet 
dodavatele nebo popřípadě na Běžný účet Klienta po doložení úhrady dokladů z vlastních prostředků Klienta 
(dále jen „Refundace“). Čerpání bude provedeno ve výši 100 % fakturované částky včetně daně z přidané 

hodnoty. 
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Klient je povinen požádat o Čerpání v měně dle předloženého dokladu s výjimkou Refundace, kdy je povinen 
požádat o Čerpání v měně účtu, z něhož byla předchozí úhrada provedena. 

 
8.3 Další ujednání 

 
8.3.1 Klient se zavazuje předkládat Bance: 

 rozvahu a Výkaz o plnění rozpočtu, a to čtvrtletně vždy do 30 dní po skončení příslušného kalendářního 
čtvrtletí. Klient se zavazuje předkládat tyto výkazy rovněž ve formátu XML; 

 předběžné výkazy v rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát a Výkazu o plnění rozpočtu, a to vždy do 90 dní 
po skončení příslušného účetního období. Klient se zavazuje předkládat tyto výkazy rovněž ve formátu XML. 

 

Klient se dále zavazuje předkládat: 

 účetní závěrku (tj. rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přílohu) přehled o peněžních tocích a přehled o změnách 
vlastního kapitálu, Výkaz o plnění rozpočtu, zprávu auditora (a Závěrečný účet), a to vždy do 30 dní po 
schválení v zastupitelstvu Klienta, včetně přezkumu hospodaření a výkazu o plnění rozpočtu; 

 zastupitelstvem schválený rozpočet na příští rok včetně rozpočtového výhledu, a to vždy do 15.12. 
kalendářního roku. Pokud rozpočet nebude do této doby schválen, zavazuje se Klient (i) oznámit tuto 
skutečnost Bance spolu s uvedením důvodu neschválení rozpočtu a data jeho předpokládaného schválení a 
(ii) předložit Bance rozpočet bezodkladně po jeho schválení. Klient se zavazuje předkládat dokumenty 
rovněž ve formátu XML. 

 
8.3.2 Klient se zavazuje, že po dobu účinnosti Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Banky neposkytne 

ručení, finanční záruku, ani neposkytne jako zajištění svůj majetek nebo jakoukoliv jeho část třetí osobě (vyjma 
Osobám ovládaným SG) a nebude se svým majetkem nebo jeho částí nakládat s obdobnými právními účinky ani 
tento majetek nezatíží ani neumožní zatížit jiným právem třetí osoby (vyjma Osoby ovládané SG) ani jej nevyčlení 
do svěřenského fondu. Klient se dále zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Banky nepřijme ani 
neposkytne úvěr či zápůjčku nebo nevystaví ani neavaluje směnku ani neuzavře smlouvy o koupi najaté věci, 
nájemní smlouvy či pachtovní smlouvy, ve kterých bude vystupovat jako nájemce nebo pachtýř.  

 Banka se zavazuje, že nebude svůj souhlas bez závažných důvodů odmítat. 
 

Výše uvedená omezení se nevztahují na zatížení majetku Klienta v souvislosti se zajištěním dluhů Klienta vůči 
Bance. 

 
8.3.3 Klient poskytl Bance seznam osob oprávněných za Klienta podepisovat Žádosti a osob oprávněných za Klienta 

zasílat dokumenty prostřednictvím přímého bankovnictví, a dále vzory podpisů osob oprávněných za Klienta 
podepisovat Žádosti, a to na příslušném formuláři Banky (dále jen „Podpisový vzor ke Smlouvě“). Klient může 

kdykoli Podpisový vzor ke Smlouvě změnit s tím, že taková změna je vůči Bance účinná počínaje Obchodním 
dnem následujícím po Obchodním dni, kdy Klient předložil nový Podpisový vzor ke Smlouvě Bance. V případě, že 
Klient nepodepisuje Podpisový vzor ke Smlouvě před zaměstnancem Banky a Podpisový vzor ke Smlouvě tak 
neobsahuje ověřovací doložku zaměstnance Banky, musí být podpis Klienta na Podpisovém vzoru ke Smlouvě 
úředně ověřen. 

 

8.3.4     Náklady při předčasném splacení nebo nedočerpání Úvěru. 

a)   Klient není povinen v případě předčasného splacení celé nebo části jistiny Úvěru nebo nedočerpání Úvěru, 
kterým se rozumí i neuskutečnění žádného Čerpání, platit žádné ceny, poplatky či sankce; je povinen uhradit 
Bance pouze náklady s tím vzniklé. Náklady jsou rovny vyšší částce z těchto hodnot: (a) nula (0); a (b) rozdíl 
mezi Současnou hodnotou původního úvěru bez Marže banky a Současnou hodnotou nového úvěru bez 
Marže banky. 

Klient je povinen zaplatit Bance náklady při předčasném splacení také v případě, že Úvěr je splatný přede 
Dnem splatnosti nebo Konečným dnem splatnosti v důsledku výpovědi Smlouvy z důvodů uvedených ve 
Všeobecných podmínkách.  

  

b) Pro účely výpočtu nákladů se stanoví:  

"Současná hodnota nového úvěru bez Marže banky" je současná hodnota (present value) všech plateb z 

Úvěru, které Banka obdrží po předčasném splacení Úvěru, včetně předčasně splacené jistiny Úvěru, 
snížená o úrokové platby z Marže banky. Při úplném předčasném splacení Úvěru je současná hodnota 
nového úvěru rovna aktuálnímu zůstatku jistiny Úvěru. 

"Současná hodnota původního úvěru bez Marže banky" je současná hodnota (present value) všech 

plateb z Úvěru, které by Banka obdržela dle původně sjednaných podmínek za dobu jednotlivých 
Předmětných období, snížená o úrokové platby z Marže banky. 
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"Marže banky" je rozdíl mezi úrokovou sazbou dle této Smlouvy a sazbou tržní, která je vypočtena jako 

vážený průměr tržních sazeb k datu uzavření Smlouvy. Váhami při výpočtu tohoto průměru jsou doby, které 
uplynou od uzavření Smlouvy do termínů předpokládaných čerpání a do Dnů splatností jednotlivých splátek 
jistiny Úvěru (v letech), a výše těchto předpokládaných čerpání a splátek jistiny Úvěru. Tržní sazby se odvíjí 
pro tento účel sazby od IBOR pro doby do 1 roku včetně a swapové sazby (IRS) „offer“ pro doby delší než 1 
rok. Za předpokládané čerpání se považuje lineární čerpání od prvního dne Doby čerpání do posledního 
dne Doby čerpání. 

Pokud je příslušné Předmětné období kratší nebo rovno 365 dnům v nepřestupném roce a 366 dnům 
v přestupném roce, bude diskontní sazba pro účely Současné hodnoty původního úvěru a Současné 
hodnoty nového úvěru k datu předčasného splacení Úvěru nebo nedočerpání Úvěru stanovena jako sazba 

 IBOR (PRIBOR, EURIBOR, LIBOR apod.) 
na období příslušného Předmětného období platná 1 Pracovní den před předčasným splacením Úvěru 
nebo nedočerpáním Úvěru. Nebude-li tato sazba fixována nebo kótována, použije se poslední známá 
sazba. 

Pokud je příslušné Předmětné období delší než 365 dnů v nepřestupném roce a 366 dnů v přestupném 
roce, bude diskontní sazba pro účely Současné hodnoty původního úvěru a Současné hodnoty nového 
úvěru k datu předčasného splacení Úvěru nebo nedočerpání Úvěru stanovena jako hodnota swapové 
sazby "bid" v příslušné měně pro příslušné období, která je kótována na stránkách Reuters – prioritně se 
použijí kotace ze stránky XXXIRS=ICAP (XXX dle ISO kódu dané měny) ve 13:00 hodin 1 Pracovní den 
před předčasným splacením Úvěru nebo nedočerpáním Úvěru. Nebude-li tato sazba fixována nebo 
kótována, použije se poslední známá sazba. 

 
8.3.5 Klient a Banka se dohodli, že Banka bude Klienta informovat o výši své pohledávky za Klientem z této Smlouvy 

oznámením o výši pohledávky (výpisem), a to následovně: 
 

Způsob zasílání výpisů: elektronicky. 
 

Četnost zasílání výpisů: měsíčně vždy k 1. dni kalendářního měsíce. 
 
8.4 Vyloučení aplikace nebo změna úvěrových podmínek 

 
8.4.1 Klient a Banka se dohodli, že článek VIII. odstavec 9 Úvěrových podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou 

upravené touto Smlouvou nepoužije. 
 
8.4.2 Klient a Banka se dohodli, že článek X., odstavec 2 Úvěrových podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou 

upravené touto Smlouvou nepoužije. 
 
8.4.3 Klient a Banka se dohodli, že článek X., odstavec 4 Úvěrových podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou 

upravené touto Smlouvou nepoužije. 

 
8.4.4 Klient a Banka se dohodli, že článek XIII, odstavec 1.16 Úvěrových podmínek se na vztahy mezi Klientem a 

Bankou upravené touto Smlouvou nepoužije. 
 
8.4.5 Klient a Banka se dohodli, že článek XVII., odstavec 1 Úvěrových podmínek se na vztahy mezi Klientem a 

Bankou upravené touto Smlouvou nepoužije. 
 

8.4.6 Klient a Banka se dohodli, že článek 30. (Zajištění) Všeobecných podmínek  se na vztahy mezi Klientem a 
Bankou upravené touto Smlouvou nepoužije. 

 
8.4.7 Klient a Banka se dohodli, že Sazebník se na vztahy mezi Klientem a Bankou upravené touto Smlouvou 

nepoužije 

 

9. Závěrečná ustanovení 

 
9.1 Je-li Klientů více, jsou z této Smlouvy zavázáni společně a nerozdílně.  
 
9.2 Klient a Banka se dohodli, že písemnosti týkající se této Smlouvy (dále jen „Zásilky“) budou doručovány na 

adresu uvedenou níže v této Smlouvě nebo na adresu, kterou si po uzavření této Smlouvy písemně sdělí.  
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Adresa pro zasílání Zásilek: 
 

a) Kontaktní adresa Klienta: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
 

b) Adresa Banky: Korporátní divize Moravskoslezská, Nádražní 12, Ostrava, PSČ 730 01 
 
9.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních a každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 
 
9.4 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv způsobem 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
 
  
Klient prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti této Smlouvy předepsané příslušnými právními předpisy 
upravujícími postavení a činnost Klienta, a zavazuje se nahradit Bance veškerou škodu způsobenou případným 
nesplněním zákonných podmínek platnosti této Smlouvy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením 
zastupitelstva Klienta č.   přijatým na jeho zasedání konajícím se dne      . 
 
 
 
 

V Havířově dne  
 
Statutární město Havířov 
 

 
   ___________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno: Bc. Josef Bělica 
Funkce: primátor  

 

 

V Ostravě dne  
 
Komerční banka, a.s. 

 
 
   ___________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno: Ing. Ivana Hlavicová 
Funkce: vedoucí komerční pracovník 

 
 

 
Osobní údaje zkontroloval(a) dne  

Ing. Lenka Novotná 
bankovní poradce - Corporate 
 

   ___________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s. 

 

 
 
   ___________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno: Ing. Lenka Novotná 
Funkce: bankovní poradce - Corporate 
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Pohledávky Komerční banky, a.s. (dále jen „Banka“) za klientem se hradí v pořadí podle následujících pravidel, pokud 

se Banka s klientem nedohodne jinak. 
 
Pohledávky vzniklé v rámci jednoho právního vztahu se hradí v následujícím pořadí:  
 
1. úroky; 
2. jistina dluhu; 
3. úroky z prodlení; 
4. poplatky, ceny a smluvní pokuty v pořadí určeném Bankou; 
5. další úhrady. 
 
Další pravidla pro pohledávky z úvěrů: 
Hradí se nejprve úrok a jistina dluhu dle pořadí jejich splatnosti a až poté zbylá část dluhu.  
 
Další pravidla pro více právních vztahů: 
V případě pohledávek z více právních vztahů použije Banka přijaté plnění nejprve na splacení úroků a jistiny ze všech 
právních vztahů. Po jejich splacení použije Banka přijatá plnění na splacení všech úroků z prodlení a až poté na splacení 
všech cen a poplatků, případně smluvních pokut, případně dalších úhrad. 
 
Bez ohledu na výše uvedené je Banka oprávněna použít přijaté plnění nejprve na splacení úroků z prodlení. 
 
Těmito pravidly nejsou dotčena zvláštní pravidla pro pořadí úhrad pohledávek stanovená právními předpisy. 
 
Právo spotřebitele určit, který právní vztah má být přednostně uhrazen, tím není dotčeno. 
 
Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 17.4. 2018 a nahrazují Pravidla v dosavadním znění. 
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Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), které upravují základní pravidla obchodních vztahů mezi Bankou 
a Klienty při poskytování Bankovních služeb. Seznamte se prosím důkladně s tímto dokumentem. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme. 

 

Článek 1. Úvodní ustanovení 

 
1.1 Komerční banka, a.s., je právnická osoba vykonávající činnost na základě bankovní licence udělené jí podle příslušných právních předpisů. 

Identifikační údaje: 
sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07,  
IČO: 45317054,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360,  
číselný kód: 0100, znakový kód: KOMB, 
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX (pro 8místnou variantu: KOMBCZPP).  
Činnost Banky podléhá dohledu ze strany ČNB. 

1.2 Banka poskytuje Bankovní služby zpravidla v Klientově obchodním místě, v Obchodních dnech a v jejích provozních hodinách. 

1.3 Banka nemá povinnost vstoupit s Klientem do smluvního vztahu nebo poskytnout Bankovní službu. Banka je oprávněna vázat poskytování 
Bankovních služeb na předložení potřebných dokumentů a informací.  

 

Článek 2. Smluvní dokumentace 

 

2.1 Výčet Smluvních dokumentů. Kromě VOP vydává Banka Produktové podmínky, které upravují podmínky poskytování vybraných 

Bankovních služeb. Další podmínky a informace o poskytování Bankovních služeb včetně platebního styku jsou uvedeny v příslušných 
Oznámeních. Ceny za poskytované Bankovní služby a za úkony s Bankovními službami souvisejícími jsou stanoveny v Sazebníku. VOP, 
Produktové podmínky pro příslušnou Bankovní službu, Oznámení pro příslušnou Bankovní službu a Sazebník (v rozsahu relevantním 
k příslušné Bankovní službě) tvoří část obsahu Smlouvy (dále jen „Smluvní dokumenty“). Smluvní dokumenty uveřejňuje Banka na svých 
internetových stránkách nebo jsou k dispozici v obchodních místech Banky. 

2.2 V případě, kdy k uzavření Smlouvy dojde v období mezi dnem, kdy Banka zpřístupnila návrh změny některého ze Smluvních dokumentů 
a navrhovaným dnem jeho účinnosti dle článku 31 VOP, považuje se od navrhovaného dne účinnosti za nedílnou součást Smlouvy měněný 
Smluvní dokument ve znění navrhovaných změn. 

2.3 Hierarchie Smluvních dokumentů. Ujednání Smlouvy mají přednost před odchylnými ujednáními Smluvních dokumentů. Ustanovení 
Produktových podmínek mají přednost před odchylnými ustanoveními VOP, Oznámení a Sazebníku. Ustanovení Oznámení a Sazebníku 
mají přednost před odchylnými ustanoveními VOP. 

2.4 Klient se zavazuje, že osoby, které jménem nebo za Klienta využívají Bankovní služby, budou vždy řádně seznámeny s příslušnou Smlouvou, 
Smluvními dokumenty a dalšími dokumenty, které se k dané Bankovní službě vztahují. 

2.5 Povinné zveřejňování Smluv. Nesplní-li Klient zákonnou1či smluvní povinnost uveřejnit Smlouvu, je Banka oprávněna ji uveřejnit příslušným 
způsobem sama. Klient je povinen nahradit Bance škodu, která jí vznikne v důsledku porušení povinnosti Klienta dle předchozí věty. 

 

Článek 3. Identifikace klienta a předkládání dokumentů 

 

3.1 Identifikace osob. Před poskytnutím i v průběhu poskytování Bankovní služby je Banka oprávněna žádat o identifikační doklady, další 

dokumenty a informace nutné k jejímu poskytnutí a k řádné identifikaci a kontrole Klienta, osob oprávněných jednat jménem Klienta, 
a Skutečného majitele a dále k určení, zda Klient, Skutečný majitel Klienta nebo osoba oprávněná jednat jménem Klienta je či není Politicky 
exponovanou osobou, U.S. osobou nebo českým daňovým nerezidentem. 

3.2 Banka je oprávněna stanovit rozsah vyžadovaných dokumentů a informací. Banka je v rámci plnění svých povinností vyplývajících z právních 
předpisů2 oprávněna provádět identifikaci a kontrolu, plnit svou informační povinnost, zjišťovat a zpracovávat údaje o účastnících Bankovní 
služby, vést evidenci takto získaných údajů, to vše v souladu se smluvními ujednáními a právními předpisy.3 

3.3 Pořízení kopií dokumentů. Banka je oprávněna pořídit si pro vlastní potřebu kopie předložených dokumentů.  

3.4 Záznamy komunikace v rámci poskytování investičních služeb. V rámci poskytování investičních služeb souvisejících s přijímáním, 

předáváním a prováděním pokynů nebo s obchodováním na vlastní účet jsou telefonické hovory na vybrané telefonní linky nahrávány 
a elektronická komunikace je zaznamenávána, přičemž kopie záznamů hovorů a komunikace jsou na vyžádání k dispozici po dobu pěti let 
nebo na žádost příslušného orgánu po dobu až sedmi let. Banka je oprávněna uchovávat telefonické nahrávky a elektronickou komunikaci 
i po delší dobu, pokud jí k tomu opravňují právní předpisy. 

 

Článek 4. Informační povinnost 

 

4.1 Informační povinnost Banky. Je-li Smlouva uzavírána mimo obchodní prostory Banky, Klient souhlasí s tím, aby mu Banka poskytovala 
informace sdělované spotřebiteli při uzavírání smluv mimo obchodní prostory podnikatele4 na svých internetových stránkách. 

4.2 Zveřejňování informací. VOP, Produktové podmínky, Oznámení, Sazebník a kurzovní lístek Banka uveřejňuje v obchodních místech a na 
internetových stránkách Banky. 

4.3 Informační povinnost Klienta. V zájmu zabezpečení řádného poskytování Bankovních služeb je Klient povinen Banku bez zbytečného 
odkladu informovat o: 

a) změně svých identifikačních údajů, jakož i údajů osob jednajících jeho jménem nebo za něj a Skutečného majitele,  

b) jakékoli skutečnosti, která z Klienta může činit Osobu se zvláštním vztahem k Bance, 

c) změně skutečností určujících status Politicky exponované osoby, U.S. osoby nebo zemi daňové rezidence,  

                                                           
1  zejména z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů 
2 zejména z. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů 
3 zejména nařízení EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 
4 § 1828 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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d) dalších změnách a skutečnostech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na poskytování Bankovních služeb, na plnění povinností 
Klienta vůči Bance a dále na právní postavení Klienta (například vstup do likvidace, zahájení insolvenčního řízení, omezení svéprávnosti 
a podobně) nebo osob jednajících jménem nebo za Klienta nebo na Skutečného majitele, 

e) ztrátě dokumentů zásadního významu v souvislosti s poskytováním Bankovních služeb, jakož i dokladů identifikujících Klienta nebo osoby 
jednající jménem nebo za Klienta. 

4.4 Na žádost Banky je Klient povinen prokázat a doložit původ a zdroj peněžních prostředků, jakož i sdělit Bance veškeré informace a prokázat 
skutečnosti, které je Banka povinna zjišťovat, včetně doložení účelu a povahy příslušné transakce. Klient je dále povinen Bance sdělit 
a prokázat údaje a skutečnosti, které může Banka požadovat pro daňové, účetní či jiné účely. 

4.5 Pravost a správnost předkládaných dokumentů. Banka jedná v důvěře v pravost a pravdivost předložených dokladů, dokumentů 
a poskytnutých informací, přičemž není povinna je přijmout, má-li o nich odůvodněné pochybnosti. 

 

Článek 5. Jednání klienta a banky 

 

5.1 Způsob jednání Klienta. Klient jedná ve vztahu k Bance buď osobně, nebo prostřednictvím Jednající osoby nebo prostřednictvím 
Zmocněnce, není-li ve VOP stanoveno, že za Klienta v uvedeném rozsahu mohou jednat i jiné osoby, a to v souladu s právními předpisy 
a v dohodnuté formě. Banka je oprávněna stanovit, že některá jednání vůči Bance je Klient povinen učinit osobně, resp. prostřednictvím 
Jednající osoby. Pokud je členem statutárního orgánu Klienta právnické osoby jiná právnická osoba, zastupuje tohoto člena statutárního 
orgánu Klienta vůči Bance buď (i) pouze fyzická osoba, která byla zmocněna touto právnickou osobou, aby ji ve statutárním orgánu Klienta 
zastupovala, a to na základě předložené plné moci opravňující k takovému jednání, nebo (ii) člen statutárního orgánu této jiné právnické 
osoby, je-li jím fyzická osoba. Na plnou moc dle předchozí věty se uplatní ustanovení článku 5.3 VOP. 

5.2 Banka je oprávněna ověřovat oprávnění osoby jednající jménem nebo za Klienta a odmítnout či pozdržet provedení jakéhokoli příkazu 
či žádosti do doby, než bude považovat za nepochybné, že daná osoba je skutečně oprávněna jménem nebo za Klienta v dané věci jednat. 
Banka je dále oprávněna odmítnout či pozdržet provedení jakéhokoli příkazu či žádosti v případě, že jí nebudou předloženy všechny 
nezbytné dokumenty (zejména souhlasy, schválení, čestná prohlášení) nezbytné pro poskytnutí Bankovní služby nebo nebudou-li tyto 
dokumenty obsahovat požadované náležitosti či dostatečně prokazovat příslušné skutečnosti. 

5.3 Náležitosti plné moci. Banka je oprávněna k některým úkonům vyžadovat speciální plnou moc. V případech, kde tak vyžaduje právní 

předpis, musí být plná moc udělená ve formě notářského zápisu či jiné požadované formě. Podpis Klienta na plné moci musí být úředně 
ověřen nebo učiněn před zaměstnancem Banky. 

5.4 Způsob jednání Banky. Banka jedná prostřednictvím svých zaměstnanců či třetích osob, které jsou k danému jednání řádně zmocněné 

či jejichž oprávnění jednat jménem nebo za Banku vyplývá z právních předpisů. Tam, kde to bude Banka považovat za vhodné, je oprávněna 
nahradit podpis osob oprávněných jednat za Banku tištěnými nebo mechanickými prostředky, zejména v případě hromadné či automaticky 
generované korespondence. 

5.5 Ověření podpisu. Podpis Klienta nebo osob jednajících jménem či za Klienta na dokumentech, kterými dochází ke vzniku, změně nebo 

zániku smluvního vztahu s Bankou, jakož i na odmítnutí změny VOP či jiného Smluvního dokumentu dle článku 31 VOP, musí být učiněn 
před zaměstnancem Banky nebo musí být úředně ověřen, pokud v konkrétním případě Banka neakceptuje jiný způsob ověření (např. 
prostřednictvím služby přímého bankovnictví). Banka je oprávněna určit dokumenty, které je třeba podepsat v souladu s Podpisovým vzorem. 

5.6 Nezpůsobilost právně jednat. Pokud se v očekávání vlastní nezpůsobilosti Klient rozhodne projevit vůli k tomu, aby jeho záležitosti byly 

spravovány určitým způsobem nebo určitou osobou, musí Klient takovou vůli projevit vůči Bance ve formě veřejné listiny. Banka není povinna 
akceptovat jinou formu. 

5.7 Osoba jednající jménem nebo za Klienta je povinna při tomto jednání vůči Bance dodržovat veškerá omezení a podmínky pro jeho 
zastupování, jež pro ni vyplývají z příslušných právních předpisů, z rozhodnutí soudu či jiných státních orgánů nebo z pokynů Klienta. 
V opačném případě je tato osoba povinna nahradit Bance škodu, která jí vznikne v důsledku porušení této povinnosti. 

5.8 Byl-li Klient omezen ve své svéprávnosti, je povinen předložit Bance bez zbytečného odkladu výpis z registru obyvatel osvědčující jeho 
opětovnou plnou svéprávnost, a není-li to možné, pak čestné prohlášení o této skutečnosti. V opačném případě je Klient povinen nahradit 
Bance škodu, která jí vznikne v důsledku porušení této povinnosti nebo nepravdivosti čestného prohlášení. 

 

Článek 6. Vzájemná komunikace 

 

6.1 Způsoby komunikace. Klient a Banka se mohou dohodnout na vzájemné komunikaci elektronickými či jinými technickými prostředky. 

V případě telefonické komunikace se Klient i Banka identifikují dohodnutým způsobem či způsobem nevzbuzujícím pochybnost o totožnosti 
osoby, která příslušnou komunikaci činí. 

6.2 Jazyk komunikace. Komunikace mezi Bankou a Klientem v rámci smluvního vztahu probíhá v českém jazyce, nebude-li dohodnuto jinak. 
Banka není povinna přijmout dokument v cizím jazyce a je oprávněna žádat předložení úředního překladu cizojazyčného dokumentu 
do českého jazyka. V případě dokumentů ve více jazykových verzích je vždy rozhodující existující česká verze. 

6.3 Místo komunikace. Vzájemná komunikace mezi Klientem a Bankou probíhá prostřednictvím Klientova obchodního místa, nebude-li Bankou 
stanoveno nebo s Klientem dohodnuto jinak. Tímto způsobem Klient plní také svou informační povinnost. 

 

Článek 7. Příkazy a žádosti klienta 

 

7.1 Podmínky provedení příkazů a žádostí. Banka je oprávněna odmítnout příkaz nebo žádost, které jsou neúplné, nesrozumitelné, formálně 

nesprávné, je v nich škrtáno nebo opravováno nebo je předložena jen jejich fotokopie. Banka není rovněž povinna provést požadovaný úkon 
ze závažných provozně technických důvodů, nebo pokud by jeho provedení bylo v rozporu s právními předpisy. Banka je dále oprávněna 
pozastavit provedení příkazu či zpracování žádosti, případně tyto odmítnout, pokud existuje odůvodněná obava, že Klient nebude schopen 
dostát svým povinnostem vůči Bance, či v případě existence neuhrazených pohledávek Banky za Klientem po splatnosti.  

7.2 Identifikace a prokázání totožnosti. Banka je ve smyslu příslušných právních předpisů 5  oprávněna provést identifikaci každé osoby 
předkládající příkaz nebo žádost či skládající nebo vybírající hotovost bez ohledu na výši transakce. 

7.3 Změna a zrušení příkazu. Klient může změnit či odvolat svůj příkaz nebo žádost pouze po dohodě s Bankou, není-li to vyloučeno právními 
předpisy. Rozhodným dnem pozbývají účinnosti jakékoli příkazy či žádosti učiněné Klientem, nestanoví-li právní předpis jinak. 

7.4 Embarga a sankce. Klient ke dni uzavření Smlouvy a k okamžiku poskytnutí Bankovní služby prohlašuje, že není Sankcionovanou osobou 
ani není smluvní stranou jakékoli smlouvy či transakce se Sankcionovanou osobou a neobchoduje se zbožím ani neposkytuje služby, které 
podléhají Sankcím. Banka je oprávněna neprovést jakoukoli Bankovní službu nebo odmítnout jakýkoli příkaz či žádost Klienta v případě, že 

                                                           
5 zejména z. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů 
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se Klient stane Sankcionovanou osobou nebo by provedení Bankovní služby nebo příkazu či žádosti Klienta mělo za následek porušení 
Sankce ze strany Banky nebo obdobného opatření Banky anebo finanční skupiny SG. Banka v takovém případě nebude odpovědná za 
případné zdržení nebo neprovedení Bankovní služby nebo příkazu či žádosti. Banka je v takovém případě dále oprávněna vypovědět 
Smlouvu nebo od ní odstoupit a v případě obchodů na finančních trzích je Banka oprávněna provést závěrečné vyrovnání (close-out netting) 
podle příslušné Smlouvy (tyto skutečnosti se považují za případ porušení dle příslušné Smlouvy). Klient bere na vědomí, že Banka je 
oprávněna sdělit příslušným orgánům požadované informace. Klient se nezbavuje své povinnosti k úhradě jakékoli platby nebo dluhu vůči 
Bance, pokud Banka nepřijme či neakceptuje danou platbu od Sankcionované osoby nebo platbu podléhající Sankcím nebo podléhající 
obdobnému opatření Banky anebo finanční skupiny SG. 

 

Článek 8. Doručování zásilek 

 

8.1 Doručování Klientovi. Doručování Zásilek provádí Banka buď na Kontaktní adresu, prostřednictvím služeb internetového bankovnictví, 

kterou si Klient zřídil, nebo jiným dohodnutým způsobem. Pokud se Klient s Bankou nedohodne jinak, považuje se za Kontaktní adresu 
u Klienta spotřebitele adresa jeho trvalého pobytu a u ostatních Klientů adresa jejich sídla. 

8.2 Banka je oprávněna určit Zásilku, kterou je třeba vždy doručit Klientovi na jeho Kontaktní adresu, a to bez ohledu na jiné způsoby doručování 
sjednané ve Smlouvě. Klientovi, který není spotřebitelem, je Banka oprávněna doručit Zásilku do jeho sídla, je-li odlišné od jeho Kontaktní 
adresy.  

8.3 Doručování Bance. Zásilky určené Bance musí být doručovány do Klientova obchodního místa, neoznámí-li Banka Klientovi jinou adresu 
nebo nebude-li sjednáno jinak. 

8.4 Způsob doručování. Zásilky je možné doručovat osobně, poštou, kurýrní službou nebo jiným dohodnutým způsobem, např. prostřednictvím 
služeb internetového bankovnictví, faxem či e-mailem. Banka se může s Klientem dohodnout na doručování Zásilek prostřednictvím 
Zmocněnce pro doručování. Smluvní dokumenty či jejich změny dle článku 31 VOP doručuje Banka Klientovi přednostně do příslušné 
schránky ve službě internetového bankovnictví, má-li Klient takovou službu zřízenu. Klient se může s Bankou dohodnout na doručování 
dokumentů dle předchozí věty přednostně prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem). 

8.5 Okamžik doručení. Zásilky doručované Bankou na Kontaktní adresu do vlastních rukou Klienta nebo s dodejkou jsou považovány 

za doručené okamžikem jejich převzetí. Zmaří-li Klient doručení Zásilky, je za den doručení považován den vrácení Zásilky Bance, 
a to i tehdy, když se Klient o uložení Zásilky nedozvěděl. Bez ohledu na výše uvedené jsou tyto Zásilky považovány za doručené nejpozději 
10. pracovní den po jejich odeslání na území České republiky či 15. pracovní den po jejich odeslání do zahraničí. Klient zmaří doručení 
Zásilky, jestliže Zásilku odmítne převzít nebo si Zásilku nevyzvedne v náhradní lhůtě nebo se Zásilka vrátí Bance jako nedoručitelná na 
Kontaktní adresu. 

8.6 Ostatní Zásilky Klientovi, které nejsou doručovány do vlastních rukou nebo s dodejkou, se považují za doručené 3. pracovní den po jejich 
odeslání na území České republiky či 15. pracovní den po jejich odeslání do zahraničí. To však neplatí v případě, pokud se Banka dozví 
o doručení Zásilky před uplynutím této doby. 

8.7 Aniž by bylo dotčeno ustanovení článku 8.2 VOP, Klient se s Bankou může dohodnout, že některé Zásilky určené Klientovi budou předávány 
do Klientova obchodního místa k osobnímu odběru Klientem. Takovéto Zásilky se považují za doručené okamžikem jejich uložení v Klientově 
obchodním místě. V případě, že takovéto Zásilky nebudou vyzvednuty po dobu delší než 6 měsíců, je Banka oprávněna tyto Zásilky zničit. 

8.8 Zásilky doručované prostřednictvím služeb internetového bankovnictví se považují za doručené okamžikem jejich umístění v příslušné 
službě. Zásilky zaslané faxem se považují za doručené okamžikem potvrzení úspěšného odeslání generovaného přístrojem odesílatele. 
Zásilky zasílané prostřednictvím elektronické pošty se považují za doručené okamžikem, kdy příslušný systém použitý k přenosu Zásilky 
potvrdí její úspěšné doručení na e-mailový systém příjemce. Sítě elektronických komunikací (veřejné telefonní linky, linky mobilních sítí, 
e-mail a fax) sloužící pro doručování Zásilek však nejsou pod přímou kontrolou Banky, která tak neodpovídá za škodu způsobenou Klientovi 
jejich případným zneužitím. 

8.9 Postup Banky při vracení Zásilek. Pokud bude Zásilka nejméně dvakrát vrácena z důvodu zmaření jejího doručení Klientem, je Banka 

oprávněna všechny další Zásilky doručovat Klientovi do Klientova obchodního místa k osobnímu odběru, případně na adresu trvalého pobytu 
či sídla Klienta, je-li tato adresa odlišná od Kontaktní adresy.  

 

Článek 9. Vznik smluvního vztahu 

 

9.1 Banka uzavírá s Klientem Smlouvy zpravidla ve svých obchodních místech. Smlouvu lze uzavřít též elektronicky či jinými technickými 
prostředky s využitím prostředků umožňujících určení jednající osoby (např. elektronický podpis) a zachycení obsahu Smlouvy. Není-li ve 
Smlouvě stanoveno jinak, je Smlouva uzavírána na dobu neurčitou.  

9.2 Smlouva je uzavřena až po dosažení shody o všech jejích náležitostech. Na uzavření Smlouvy nevzniká Klientovi nárok a Banka má právo 
ukončit kdykoli jednání o jejím uzavření i bez uvedení důvodu. Přijetí nabídky Banky učiněné Klientovi nesmí obsahovat žádné změny, ani 
nesmí odkazovat na jiné obchodní podmínky než na VOP nebo příslušné Produktové podmínky. Je-li Smlouva uzavřena v jiné formě než 
písemné, platí tato Smlouva za uzavřenou pouze s obsahem, na kterém se strany dohodly nebo který Banka Klientovi písemně potvrdila ve 
svém potvrzení. Klient i Banka na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vyplývajícími 
ze Smlouvy a zároveň vylučují uplatnění ustanovení § 1766 občanského zákoníku6 na svůj smluvní vztah založený Smlouvou. 

 

Článek 10. Zánik smluvního vztahu 

 

10.1 Odstoupení Banky. Banka je oprávněna od Smlouvy, případně od její samostatně oddělitelné části, odstoupit v případě, kdy Klient 
závažným způsobem poruší své smluvní povinnosti či své zákonné povinnosti související s Bankovními službami nebo pokud Banka zjistí jiné 
skutečnosti, v důsledku kterých je vážně ohrožena schopnost Klienta řádně dostát svým závazkům. Banka je rovněž oprávněna od Smlouvy 
odstoupit v důsledku jednání Klienta, kterým byla narušena vzájemná důvěra mezi Klientem a Bankou. Smlouva zaniká dnem doručení 
oznámení o odstoupení Klientovi nebo v jiné lhůtě stanovené Bankou. Nesplacené dluhy Klienta se stávají splatnými první Obchodní den 
následující po zániku Smlouvy, neuvede-li Banka v oznámení o odstoupení pozdější termín. 

10.2 Vzájemné vypořádání. Banka a Klient jsou po ukončení smluvního vztahu povinni vzájemně vypořádat své pohledávky a dluhy existující 

ke dni zániku Smlouvy. Banka v takovém případě vrací poměrnou část ceny, poplatku nebo jiné úhrady za Bankovní služby pouze tehdy, kdy 
je tak výslovně stanoveno právním předpisem nebo Smlouvou. Po ukončení smluvního vztahu je Klient povinen vrátit Bance veškeré 
prostředky či předměty, které Banka či třetí osoba Klientovi předaly v souvislosti s poskytováním Bankovní služby. Odstoupením od Smlouvy 
se závazky Klienta a Banky ze Smlouvy ruší ke dni účinnosti odstoupení. 

                                                           
6 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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10.3 Promlčení. Klient souhlasí s tím, že neodporuje-li to v konkrétním případě právním předpisům, promlčují se veškerá práva a pohledávky 
Banky za Klientem ve lhůtě patnácti let, a tam, kde se pro daný právní vztah použije právní úprava platná před účinností občanského 
zákoníku7, ve lhůtě deseti let ode dne, kdy mohla být Bankou vykonána/uplatněna poprvé.  

 

Článek 11. Zřizování a vedení účtů 

 

11.1 Banka zřizuje a vede Účty na základě Smlouvy.  

11.2 Identifikace Účtu. Každému Účtu Banka přidělí Jedinečný identifikátor, který Banka i Klient uvádí při vzájemné komunikaci týkající se 

daného Účtu. Součástí identifikace Účtu je jeho název, který musí obsahovat jméno a příjmení nebo název Klienta. Pokud tak stanoví právní 
předpis, úřední sdělení, opatření či oznámení ČNB nebo v případě závažných provozních důvodů, v důsledku kterých Banka nebude 
schopna postupovat jiným způsobem, je Banka oprávněna Jedinečný identifikátor jednostranně změnit. O této skutečnosti Banka Klienta 
písemně informuje v přiměřené lhůtě před zamýšlenou změnou a v případě, že ke změně Jedinečného identifikátoru dochází z provozních 
důvodů na straně Banky, postupuje se v souladu s článkem 31 VOP. Banka nenese, ani částečně, náklady Klienta spojené se změnou čísla 
Účtu. Banka nezřizuje anonymní Účty či Účty pro více osob. 

11.3 Minimální vklad a zůstatek. Pro některé typy účtů Banka stanoví v Oznámení výši minimálního vkladu a výši minimálního zůstatku, které je 
Klient povinen dodržovat. 

11.4 Způsob využití Účtu. Klient je povinen informovat Banku o tom, zda Účet bude sloužit pro podnikání Klienta či nikoli. Účty pro Klienty 

spotřebitele jsou určeny výhradně pro jejich osobní (nepodnikatelské) potřeby. Účty pro fyzické osoby podnikatele jsou určeny výhradně pro 
jejich podnikatelskou činnost a Účty pro právnické osoby jsou určeny pro jejich podnikatelské nebo jiné účely. Klient nesmí Účet používat 
k jinému než sjednanému účelu. 

11.5 Balíček služeb. K vybraným typům Účtů poskytuje Banka balíček služeb, v rámci kterého nabízí produkty a služby uvedené v Sazebníku pro 
daný typ Účtu. 

11.6 Oznámení o provádění platebního styku. Další podmínky a informace týkající se Účtů a provádění platebního styku, zejména služby 

zahraničního a tuzemského hotovostního i bezhotovostního platebního styku poskytované na Účtech, včetně šeků, a lhůty pro provádění 
platebního styku, podmínky platebního styku prováděného prostřednictvím služeb přímého bankovnictví jsou uvedeny v Oznámení 
o provádění platebního styku. 

 

Článek 12. Rušení účtů 

 

12.1 Důvody zániku smlouvy. Důvodem zániku smlouvy o Účtu je zejména výpověď Klienta dle článku 12.2 nebo Banky dle článku 18.3, 
odstoupení dle čl. 10.1 nebo Rozhodný den dle článku 12.5. 

12.2 Vypovězení smlouvy Klientem. Klient je oprávněn vypovědět smlouvu o Účtu s výpovědní dobou 10 kalendářních dnů nebo 30 
kalendářních dnů, byla-li k Účtu poskytnuta debetní karta. Výpovědní doba počíná běžet dnem doručení výpovědi do Klientova obchodního 
místa. Vypovídá-li Klient smlouvu o Účtu postupem dle Kodexu ČBA „Mobilita klientů – postup při změně banky“, výpovědní doba počíná 
běžet ode dne uvedeného v žádosti o změnu banky. 

12.3 Vypořádání. Pokud Klient učiní úkon vedoucí k zániku smlouvy o Účtu, je povinen dát Bance zároveň pokyn ohledně nakládání s případným 

zůstatkem na Účtu. Po zániku smlouvy o Účtu Banka Účet zruší. To neplatí, pokud jsou prostředky na takovém Účtu účelově vázány 
ve prospěch třetí osoby, na uplynutí sjednané lhůty nebo splnění jiné podmínky a tato třetí osoba neudělila písemné přivolení nebo 
k uvedenému dni neuplynula sjednaná lhůta či nebyla splněna jiná podmínka k uvolnění prostředků. V takovém případě Banka prostředky 
z tohoto Účtu nevyplatí a Účet nezruší až do splnění výše uvedených podmínek.  

12.4 Příkazy a žádosti týkající se nakládání s prostředky na Účtu budou Bankou zrušeny k datu zrušení Účtu. Nejpozději k datu zrušení Účtu 
Banka ukončí poskytování Bankovních služeb, které jsou na předmětný Účet vázány.  

12.5 Důsledky úmrtí Klienta. Smrtí majitele účtu smlouva o Účtu nezaniká. Smlouva o Účtu zaniká druhým Obchodním dnem následujícím po 
Rozhodném dni, pokud je k Rozhodnému dni na Účtu debetní zůstatek či zůstatek roven nule, nebo druhým Obchodním dnem po vzniku 
debetního zůstatku na Účtu či zůstatku rovného nule kdykoli po Rozhodném dni. To neplatí, vznikl-li debetní zůstatek na Účtu v důsledku 
povoleného debetu či kontokorentního úvěru na Účtu poskytnutého fyzické osobě podnikateli. 

 

Článek 13. Debet na účtu 

 

13.1 Zřízení povoleného debetu. Banka se může s Klientem dohodnout na zřízení povoleného debetu na Účtu. Práva a povinnosti Banky 
a Klienta se budou řídit příslušnou Smlouvou a příslušnými právními předpisy týkajícími se smlouvy o úvěru. 

13.2 Důsledky nepovoleného debetu. V případě vzniku nepovoleného debetu na Účtu z jakéhokoli důvodu je Klient povinen neprodleně uhradit 

Bance veškeré dlužné částky, včetně příslušenství. Nepovolený debet nezaniká, pokud v den, kdy jsou veškeré dlužné částky Bance 
uhrazeny, nepovolený debet na Účtu opět vznikne. Po dobu trvání nepovoleného debetu na Účtu Klienta je Banka oprávněna zřídit zvláštní 
(vnitřní) účet pohledávky z nepovoleného debetu, na kterém povede pohledávku z nepovoleného debetu, včetně příslušenství. 

13.3 Úročení nepovoleného debetu. Banka je oprávněna úročit nepovolený debet na Účtu úrokem z nepovoleného debetu a dále úrokem 
z prodlení. Výše úroku z nepovoleného debetu a úroku z prodlení bude určena v souladu s Oznámením o úrokových sazbách. Výše úrokové 
sazby, kterou se úročí nepovolený debet, a výše úroku z prodlení mohou být po dobu trvání nepovoleného debetu měněny způsobem 
uvedeným ve VOP. 

13.4 Úrok z prodlení i úrok z nepovoleného debetu jsou splatné okamžikem, kdy na ně Bance vznikne nárok. Banka je oprávněna tyto sankční 
úroky snížit, a to na dobu a s účinností, kterou stanoví. O této skutečnosti Banka Klienta informuje. 

13.5 Banka informuje Klienta o aktuální výši úrokové sazby, kterou se úročí nepovolený debet, a o aktuální výši úroků z prodlení, sankcích 
a poplatcích v souladu s právními předpisy a podle VOP. 

13.6 Výrazný nepovolený debet. V případě, že dojde k výraznému nepovolenému debetu dle zákona o spotřebitelském úvěru8 na Účtu Klienta 

trvajícímu déle než jeden měsíc, Banka zašle Klientovi způsobem sjednaným ve Smlouvě informaci vyžadovanou právními předpisy. Banka 
je dále oprávněna odstoupit od Smlouvy, na základě které je Účet veden, i od Smlouvy, na základě které byl povolený debet poskytnut. 

 

                                                           
7 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
8 z. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů 
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Článek 14. Nakládání s prostředky na účtu 

 

14.1 Nakládání s prostředky na Účtu Klientem. Nakládat s prostředky na Účtu Klienta mohou Oprávněná osoba s použitím Podpisového vzoru, 

který je platný pro příslušný Účet, a Zmocněnec, není-li sjednáno pro konkrétní platební prostředek jinak. Způsob a rozsah nakládání 
s prostředky na Účtu je sjednán v příslušné Smlouvě nebo jiným způsobem. Pokud Klient výslovně nestanoví jinak, může Oprávněná osoba 
nakládat s prostředky na Účtu samostatně. Zmocněnec ani Oprávněná osoba (odlišná od Klienta) nemohou udělovat zmocnění k nakládání 
s prostředky na Účtu Klienta dalším osobám. Banka je oprávněna zrušit Podpisový vzor, pokud je jí nepochybně prokázáno, že daná 
Oprávněná osoba již není oprávněna za Klienta nebo jeho jménem jednat. 

14.2 Podpisový vzor, zmocnění Zmocněnce či jakékoli změny nebo zrušení těchto dokumentů jsou pro Banku závazné od prvního Obchodního 
dne následujícího po dni, kdy je Banka od Klienta obdržela. Banka provádí Příkazy na základě dokumentů, které jsou pro Banku závazné 
v okamžiku zpracování příslušného Příkazu, tedy bez ohledu na to, kdy byl příslušný Příkaz Bance doručen. 

14.3 Klient je oprávněn vybírat z nově zřízeného Účtu volné prostředky v hotovosti nebo je převádět bezhotovostním převodem nejdříve první 
Obchodní den následující po Obchodním dni, kdy Banka Účet zřídila. 

14.4 Klient je oprávněn nakládat s prostředky na Účtu pouze do výše volných prostředků na tomto Účtu, případně snížených o výši minimálního 
zůstatku, byl-li Bankou pro daný Účet stanoven. Klient je však povinen udržovat na Účtu dostatek prostředků ke krytí předpokládaných plateb, 
svých dluhů vůči Bance a cen účtovaných Bankou za Bankovní služby.  

14.5 Banka je oprávněna omezit nakládání s prostředky na Účtu Klienta v souladu s právními předpisy. Právo na výplatu peněžních prostředků 
podle zvláštního právního předpisu9 z Účtu, ke kterému má Klient omezeno právo nakládat s peněžními prostředky, může uplatnit pouze 
Klient spotřebitel, a to osobně a v Klientově obchodním místě.  

14.6 Nakládání s prostředky na Účtu Bankou. Banka je oprávněna nakládat s prostředky na Účtu, stanoví-li tak právní předpis nebo Smlouva. 
Klient souhlasí s tím, že Banka má právo odepsat z jeho Účtu u Banky prostředky za účelem: 

a) úhrady splatných úroků; 
b) realizace opravného zúčtování v důsledku vlastního chybného zúčtování nebo chybného zúčtování jiné banky ve smyslu příslušných 

právních předpisů10;  
c) úhrady v zákonem stanovených případech; 
d) úhrady všech cen, poplatků a výloh v souvislosti s poskytováním Bankovních služeb, včetně poplatků jiných bank a osob zúčastněných 

na operacích platebního styku;  
e) úhrady částky šeku nebo peněžní poukázky již proplacených Bankou v případě jejich následného neproplacení šekovníkem nebo inkasní 

bankou; 
f) úhrady pohledávek Banky (včetně výloh šekovníka nebo inkasní banky) vzniklých následně po připsání částky šeku nebo peněžní 

poukázky na Účet Klienta, pokud Klient nedodržel smluvní podmínky týkající se proplácení šeků nebo peněžních poukázek, případně 
pokud se dodatečně zjistí, že Klient převzal padělaný nebo pozměněný šek nebo peněžní poukázku; 

g) úhrady připsané platby ze zahraničí, pokud odesílající bankou nebylo zajištěno krytí/převedení prostředků ve prospěch Banky;  
h) vrácení důchodů a jiných zákonem stanovených dávek (pouze však do výše kreditního zůstatku na Účtu), pokud na jejich vyplacení 

příjemci platby zanikl nárok a plátce o vrácení takto bezdůvodně poukázané platby výslovně požádal; 
i) vrácení částky inkasa připsané na Účet Klienta, kterou plátce požaduje vrátit v souladu se zákonem o platebním styku11;  
j) vrácení připsané platby, pokud číslo Účtu příjemce nebo plátce je uvedeno na seznamu nepovolených internetových her v souladu 

s požadavky zákona o hazardních hrách12 nebo 
k) úhrady jakékoli jiné splatné pohledávky Banky za Klientem, a to i promlčené. 

14.7 Banka je oprávněna odepsat prostředky z Účtu Klienta i v případě, že na Účtu vznikne v důsledku takové operace debetní zůstatek. 

14.8 Banka je dále oprávněna provést na vrub Účtu platby na základě jednorázových písemných Příkazů k úhradě v případě, že na Účtu vznikl 
nepovolený debet v důsledku překročení lhůty pro čerpání prostředků z povoleného debetu až do výše původně stanoveného limitu 
povoleného debetu. 

 

Článek 15. Výpisy z účtu 

 

15.1 Forma a způsob doručování. Banka informuje Klienta o zůstatku prostředků na Účtu a o provedených transakcích výpisem z účtu, 

a to formou Elektronického výpisu nebo tištěného dokumentu. Frekvence a způsob doručování budou individuálně dohodnuty mezi Klientem 
a Bankou. Kvalifikovaným klientům Banka poskytuje výpisy z účtu k jejich Platebním Účtům v souladu se zákonem o platebním styku jednou 
měsíčně zdarma prostřednictvím služby internetového bankovnictví nebo e-mailem.  

15.2 V případě, že při zasílání Elektronických výpisů prostřednictvím sjednané Bankovní služby (např. internetového bankovnictví) bude příslušná 
Bankovní služba zrušena, budou výpisy z účtu doručovány Klientovi na e-mailovou adresu, má-li ji sjednánu, nebo v tištěné (papírové) 
podobě způsobem sjednaným pro doručování ostatních Zásilek. Pokud se Banka při zasílání Elektronických výpisů na sjednanou e-mailovou 
adresu dozví o jejím zneužití nebo tyto budou nejméně dvakrát vráceny z důvodu zmaření jejich doručení Klientem, budou výpisy z účtu 
doručovány Klientovi prostřednictvím služby internetového bankovnictví, má-li ji Klient zřízenu, nebo v tištěné (papírové) podobě způsobem 
sjednaným pro doručování ostatních Zásilek. V obou případech zůstane sjednaná frekvence zasílání výpisů z účtu zachována. Ustanovení 
tohoto článku se uplatní též na oznámení Banky Klientovi o výši pohledávky ze Smlouvy, na základě níž Banka poskytla Klientovi úvěr. 

15.3 O zůstatku na Účtu ke konci kalendářního roku Banka vždy informuje Klienta výpisem z Účtu. Další potvrzení o zůstatku na Účtu Klienta 
ke konci kalendářního roku Banka zasílá pouze na základě žádosti Klienta, a to způsobem sjednaným pro doručování výpisů z účtu. 

15.4 Kontrola výpisů z účtu. Klient je povinen bez zbytečného odkladu po doručení výpisu z účtu zkontrolovat, zda jsou zúčtované transakce 

autorizované a správně provedené. Pokud Klient, který není Kvalifikovaným klientem, neuplatní reklamaci ve lhůtě dle reklamačního řádu 
Banky, má se za to, že transakce byly zúčtovány správně. 

 

Článek 16. Úroky a zdanění 

 

16.1 Banka úročí zůstatek prostředků na Účtu roční úrokovou sazbou. Zúčtování úroků provádí Banka měsíčně, není-li sjednáno jinak. Úroková 
sazba a další informace týkající se úročení a zdanění výnosu na Účtu jsou stanoveny ve Smlouvě nebo v Oznámení o úrokových sazbách. 

16.2 Způsob určení úrokové sazby. Výši úrokové sazby Banka stanoví v návaznosti na úrokové sazby vyhlašované ČNB, s přihlédnutím k vývoji 

                                                           
9 § 304b z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
10 z. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 
11 z. č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů 
12 z. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů 
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peněžního trhu, obchodní politice Banky a postupům pro řízení finančních rizik. 

16.3 Pro určení výše úrokové sazby je rozhodující sazba určená pro daný Účet v Oznámení o úrokových sazbách účinném v den zřízení Účtu. 
Banka je oprávněna měnit výši úrokové sazby jednostranně v závislosti na vývoji trhu, nákladech Banky na své financování a dalších 
objektivních skutečnostech. Za trvání Smlouvy se nová výše úrokové sazby uplatní na všechny existující Účty, včetně jejich debetních 
zůstatků, ode dne účinnosti změny příslušného Oznámení o úrokových sazbách, pokud není v Oznámení o úrokových sazbách stanoveno 
pozdější datum účinnosti změny úrokové sazby. Změna v Oznámení o úrokových sazbách nabývá účinnosti okamžikem vyhlášení nového 
znění Oznámení o úrokových sazbách na internetových stránkách Banky, pokud není v Oznámení o úrokových sazbách stanoveno jinak. 

16.4 Úročící schéma. Pro úročení zůstatků Účtů v Kč a ve všech cizích měnách (kromě AUD, GBP, JPY a PLN) se používá úročící schéma: 

rok = 360 dnů / měsíc = 30 dnů. Pro AUD, GBP, JPY a PLN se používá úročící schéma: rok = 365 (příp. 366) dnů / měsíc = skutečný počet 
dnů v měsíci, není-li ve Smlouvě nebo Produktových podmínkách stanoveno jinak. 

16.5 Úročení kreditního zůstatku. Úročení kreditního zůstatku na Účtu počíná dnem připsání prostředků na Účet Klienta a končí dnem 
předcházejícím dni jejich výběru nebo převodu, u vkladových Účtů pak dnem předcházejícím dni splatnosti vkladu. Banka počítá a připisuje 
úroky v měně Účtu. Úroky z kreditního zůstatku na Účtu jsou splatné vždy poslední den kalendářního měsíce, za který se hradí. 

16.6 Úročení debetního zůstatku. Úročení debetního zůstatku na Účtu počíná dnem vzniku debetu a končí dnem předcházejícím dni jeho 
vyrovnání. Úroky z povoleného debetního zůstatku na Účtu jsou splatné vždy poslední den kalendářního měsíce, za který se hradí. 

16.7 Zdaňování úroku. Úrok je zdaňován podle právních předpisů platných ke dni připsání úroku na Účet Klienta. V případě výplaty prostředků 

z Účtu Klienta a dalších případech stanovených právními předpisy, Banka provede srážku nebo zajištění daně v souladu s právními předpisy. 

Klient je povinen Banku neprodleně informovat o tom, že není skutečným vlastníkem úroků na svém Účtu 

 

Článek 17. Platební služby 

 

17.1 Informační povinnosti Banky. V souvislosti s poskytováním Platebních služeb Banka poskytne Kvalifikovanému klientovi v průběhu 
smluvního vztahu na jeho žádost zdarma informace o Bance, o poskytované Platební službě, o způsobu komunikace s Bankou, o Smlouvě 
o Platebních službách uzavřené s Bankou, o povinnostech a odpovědnosti Banky a Klienta, v rozsahu stanoveném zákonem o platebním 

styku13. V souladu se zákonem o platebním styku poskytuje Banka informace související s Platebními službami zejména prostřednictvím 
služby internetového bankovnictví. Kvalifikovaný klient dále podpisem Smlouvy o Platebních službách potvrzuje, že mu byly v dostatečném 
předstihu před jejím uzavřením poskytnuty informace o Bance, poskytované Platební službě, o způsobu komunikace s Bankou, o předmětné 
Smlouvě o Platebních službách, o povinnostech a odpovědnosti Banky a Kvalifikovaného klienta, a to v rozsahu stanoveném zákonem 
o platebním styku. U Transakcí mimo EHP Banka není povinna poskytnout Kvalifikovanému klientovi informace o maximální lhůtě pro 
provedení Platební služby před jejím poskytnutím ani před uzavřením Smlouvy o Platebních službách. 

17.2 Banka poskytuje informace o úplatě za služby spojené s Platebním Účtem a roční přehled o úplatě za poskytnuté služby spojené s Platebním 
Účtem dle zákona o platebním styku v měně Kč bez ohledu na měnu Účtu. Roční přehled o úplatě poskytuje Banka způsobem sjednaným 
pro předávání výpisů z Účtu, přičemž ustanovení čl. 15.2 VOP se použije obdobně. 

 

Článek 18. Ukončení smlouvy o platebních službách 

 

18.1 Vypovězení smlouvy Kvalifikovaným klientem. Kvalifikovaný klient je oprávněn vypovědět Smlouvu o Platebních službách kdykoli 

(i v případě, že byla uzavřena na dobu určitou). Výpovědní doba činí 30 kalendářních dnů a počíná běžet okamžikem jejího doručení 
do Klientova obchodního místa. Pro ukončení smlouvy o Účtu Klientem se použije ustanovení článku 12.2 VOP. Banka je oprávněna 
zpoplatnit výpověď Smlouvy o Platebních službách částkou stanovenou v Sazebníku v případě, že Klient vypověděl Smlouvu o Platebních 
službách podle tohoto článku tak, že zanikne dříve než 1 rok po jejím uzavření. 

18.2 Vypovězení smlouvy jiným než Kvalifikovaným klientem. Klient, který není Kvalifikovaným klientem, je oprávněn vypovědět Smlouvu 

o Platebních službách uzavřenou na dobu neurčitou kdykoli, přičemž výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet okamžikem jejího 
doručení do Klientova obchodního místa. Tím nejsou dotčena ustanovení článku 12.2 VOP. 

18.3 Vypovězení smlouvy Bankou. Banka je oprávněna Smlouvu o Platebních službách uzavřenou na dobu neurčitou vypovědět kdykoli, 
a to i bez udání důvodu. U Kvalifikovaných klientů činí výpovědní doba 2 měsíce, nestanoví-li Banka ve výpovědi dobu delší, a počíná běžet 
okamžikem doručení výpovědi Klientovi. U ostatních Klientů činí výpovědní doba 30 kalendářních dnů, nestanoví-li Banka ve výpovědi dobu 
delší, a počíná běžet okamžikem doručení výpovědi Klientovi. Tím nejsou dotčena ustanovení článku 31.6 VOP. 

 

Článek 19. Dokumentární platby a záruky 

 

19.1 Banka může provést příkaz k obstarání či změně dokumentárního inkasa předaný jí Klientem. Smlouva o obstarání či změně dokumentárního 
inkasa bude mezi Klientem a Bankou uzavřena konkludentně v okamžiku provedení příkazu Bankou.  

19.2 Za správnost instrukcí uvedených v příkazu zodpovídá Klient. 

19.3 Podpis Klienta uvedený na příkazu ověřuje Banka dle Podpisového vzoru Klienta k Účtu, který Klient na příkazu uvede. 

19.4 Banka je oprávněna oznámit (avizovat) Klientovi vystavení finanční (bankovní) záruky v jeho prospěch jinou osobou, případně změnu finanční 
(bankovní) záruky, a tuto Bankovní službu zpoplatnit dle Sazebníku. 

19.5 Je-li ve prospěch Klienta vystaven exportní dokumentární akreditiv, je Banka oprávněna ověřit podpis Klienta na průvodním dopise 
k předkládaným dokumentům obsahujícím číslo účtu, na který má být provedeno plnění z akreditivu, a to podle Podpisového vzoru 
k některému z jeho Účtů u Banky. Pokud podpis Klienta nesouhlasí s Podpisovým vzorem, je Banka oprávněna plnění z akreditivu neprovést 
a dohodnout s Klientem další postup. 

 

Článek 20. Šeky 

 

20.1 Klient je oprávněn dát Bance příkaz k vystavení bankovního šeku v cizí měně nebo v Kč. Bankovní šek může být vystaven ve prospěch 
příjemce uvedeného na příkazu (tj. na řad) nebo na doručitele, po splnění stanovených podmínek. Banka je oprávněna stanovit měny, 
ve kterých vystavuje bankovní šeky. 

20.2 Příkazem k inkasu šeku žádá majitel šeku nebo peněžní poukázky Banku o jejich okamžité proplacení, případně zprostředkování jejich 
inkasa. Výhradně Banka je oprávněna rozhodnout o způsobu zpracování šeku. Banka zpracovává šeky vystavené na měny uvedené 
v kurzovním lístku Banky. V případě předložení šeku na jinou měnu je Banka oprávněna stanovit náhradní měnu pro zpracování šeku. 

                                                           
13 z. č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů 
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20.3 Klient je oprávněn dát Bance příkaz formou soukromého šeku Banky, aby k tíži jeho účtu zaplatila určitou částku ve prospěch osoby uvedené 
na šeku (tj. příjemce šeku). O vydání soukromého šeku Banky musí Klient požádat písemnou formou. Šeky mohou být vydány osobě 
jednající jménem nebo za Klienta. Držitel šeků je musí uchovávat odděleně od svého průkazu totožnosti a je povinen je chránit před ztrá tou, 
poškozením a zneužitím. 

20.4 Banka neodpovídá za škody vzniklé proplacením ztraceného, odcizeného, padělaného nebo pozměněného šeku nebo peněžní poukázky. 

20.5 Banka si vyhrazuje právo pozastavit proplacení šeku nebo peněžní poukázky do doby jejich ověření u vystavující nebo proplácející banky. 

20.6 Smlouvu týkající se šeků a peněžních poukázek může Klient i Banka vypovědět s výpovědní dobou 30 kalendářních dnů. Výpovědní doba 
počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení písemné výpovědi. 

20.7 Na tuzemské soukromé i bankovní šeky a právní vztahy z nich vyplývající se vedle příslušných právních předpisů14 vztahují i Všeobecné 
obchodní podmínky ČNB v části, která se týká šeků. Další podmínky a informace týkající se šeků jsou uvedeny v Oznámení o provádění 
platebního styku. 

 

Článek 21. Transakce a úvěry v cizí měně 

 

21.1 Bezhotovostní platby. Banka prodává Klientovi peněžní prostředky v cizí měně v bezhotovostní formě za české koruny Kurzem „deviza 
prodej“ a nakupuje je od Klienta za české koruny Kurzem „deviza nákup“. 

21.2 Hotovost. V případě nákupu hotovosti v cizí měně od Klienta za Kč Banka použije Kurz „valuta nákup“, při prodeji hotovosti v cizí měně 
Klientovi za Kč Banka použije Kurz „valuta prodej“. 

21.3 Přepočet mezi cizími měnami bude proveden přes české koruny postupem uvedeným v článcích 21.1 a 21.2 VOP. 

21.4 Kurzy jsou uvedeny v kurzovním lístku Banky, který je Banka oprávněna jednostranně měnit. Změny Kurzů jsou účinné od jejich vyhlášení 
a uveřejnění Bankou a nejsou Klientovi předem oznamovány. 

21.5 Měnová rizika. Klient bere na vědomí, že v případě žádosti o poskytnutí úvěru v cizí měně by měl z hlediska obezřetného rozhodování zvážit 

možnou změnu směnných kurzů cizích měn vůči české koruně. Nepříznivý vývoj směnných kurzů může mít za následek navýšení splátek 
úvěru poskytnutého v cizí měně po přepočtu na české koruny. Na výši splátek úvěru poskytnutého v cizí měně může mít vliv i nepříznivý 
vývoj zahraniční úrokové míry nebo případné významné znehodnocení české koruny. Klient dále bere na vědomí, že Banka současně nabízí 
úvěry stejné povahy v českých korunách i finanční nástroje poskytující Klientovi zajištění proti měnovému riziku. 

 

Článek 22. Reklamace 

 

22.1 Reklamace se vyřizují podle reklamačního řádu Banky. Pokud nebude v reklamačním řádu uvedeno jinak či pokud nedojde k jiné dohodě, 
Klient uplatňuje své reklamace či požadavky v Klientově obchodním místě. 

 

Článek 23. Ombudsman 

 

23.1 V případě, kdy se jedná o opakovanou reklamaci, která nebyla vyřešena ke spokojenosti Klienta v rámci reklamačního řízení dle 
reklamačního řádu Banky a pravidel pro řešení stížností, se Klient může obrátit na nezávislého ombudsmana. 

23.2 Činnost ombudsmana se řídí Chartou ombudsmana, která je k dispozici v obchodních místech Banky nebo na jejích internetových stránkách. 

 

Článek 24. Ceny bankovních služeb a úhrada nákladů 

 

24.1 Výše ceny. Klient je povinen platit Bance ceny a další úhrady za poskytované Bankovní služby a za úkony s Bankovními službami 

souvisejícími, které Banka účtuje v souladu se Sazebníkem účinným v době poskytnutí dané Bankovní služby nebo provedení úkonu, pokud 
se Klient s Bankou nedohodne jinak. O účtování individuálně určených cen, které jsou vždy výhodnější než ceny dle Sazebníku, může Banka 
Klientovi, který není Kvalifikovaným klientem, pouze předem zaslat informaci způsobem dle čl. 8.1 VOP. Klient je povinen platit účtované ceny 
řádně a včas. Banka je oprávněna vázat poskytnutí Bankovní služby na zaplacení ceny nebo její části. 

24.2 Způsob úhrady ceny. Nebude-li výslovně sjednáno jinak, je Banka oprávněna odepsat částku odpovídající ceně nebo jiné úhradě 

za poskytované Bankovní služby a za úkony s Bankovními službami souvisejícími z Účtu Klienta, k němuž nebo v souvislosti s nímž jsou 
Bankovní služby poskytnuty, jinak z jakéhokoli jiného Účtu Klienta vedeného u Banky, a to v termínech určených Bankou. Ceny a další 
úhrady jsou splatné k poslednímu dni období, za které se účtují, není-li v Sazebníku uvedeno jinak. Ceny se účtují v měně Bankovní služby 
nebo v měně, ve které je veden Účet, pokud nebude sjednáno jinak. 

24.3 Náklady. Klient uhradí Bance náklady a výdaje, které odůvodněně vynaložila v souvislosti s poskytnutím příslušné Bankovní služby anebo 

úkonu s ní souvisejícího či v souvislosti s plněním své povinnosti vyplývající z právních předpisů, a to i v případě, že takové náklady a výdaje, 
případně jejich výše nejsou předem známy. Banka vždy postupuje tak, aby vynaložené náklady byly minimální. 

 

Článek 25. Úhrada pohledávek banky, úroky z prodlení 

 

25.1 Započtení. Klient souhlasí s tím, že Banka je oprávněna započíst splatnou peněžitou pohledávku Banky za Klientem proti jakékoli peněžité 

pohledávce Klienta za Bankou bez ohledu na měnu pohledávky a právní vztah, ze kterého vyplývá. Klient souhlasí s tím, že Banka je 
oprávněna započíst své pohledávky i proti takovým pohledávkám Klienta, které nejsou dosud splatné, které nelze postihnout výkonem 
rozhodnutí. Za účelem započtení je Banka oprávněna provést konverzi jedné měny do druhé za použití příslušného Kurzu Banky v souladu 
s článkem 21 VOP. Klient není bez výslovného souhlasu Banky oprávněn započíst jakoukoli splatnou peněžitou pohledávku Klienta za 
Bankou proti jakékoli peněžité pohledávce Banky za Klientem bez ohledu na měnu pohledávky, splatnost a právní vztah, ze kterého vyplývá. 

25.2 Úroky z prodlení. V případě prodlení Klienta s úhradou splatných pohledávek Banky je Banka oprávněna Klientovi účtovat úroky z prodlení 

ve výši stanovené v Oznámení o úrokových sazbách. Úhrada úroků z prodlení a případných dalších sankčních plateb, zejména smluvní 
pokuty, nemá vliv na náhradu případné škody vzniklé Bance, jakož i na úhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávky. 

25.3 Plnění třetí osobou. Banka je oprávněna i bez souhlasu Klienta přijmout, nebo i přes souhlas Klienta odmítnout, plnění nabídnuté třetí 
osobou za účelem splnění závazku Klienta vůči Bance, a to včetně částečného plnění. 

 

                                                           
14 zejména z. č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů 
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Článek 26. Postoupení a zástava 

 

26.1 Bez předchozího výslovného písemného souhlasu Banky není Klient oprávněn postoupit (včetně zajišťovacího postoupení pohledávky 
či práva) nebo zastavit své pohledávky za Bankou, (včetně pohledávek ze smlouvy o Účtu), případně postoupit Smlouvu nebo její část nebo 
práva a povinnosti z ní vyplývající. To neplatí pro postoupení (včetně zajišťovacího postoupení pohledávky či práva) pohledávek Klienta 
za Bankou na Banku a na zastavení těchto pohledávek ve prospěch Banky a dále na zákonem předvídané postoupení pohledávky 
na základě odkazu zůstavitele z dědice obtíženého odkazem (Klienta) na odkazovníka. 

26.2 Klient souhlasí s tím, že Banka je oprávněna postoupit Smlouvu na třetí osobu. 

 

Článek 27. Pojištění vkladů 

 

27.1 Vklady Klientů v Bance jsou pojištěny v souladu s právními předpisy15. Pojištěny nejsou vklady složené finančními institucemi, zdravotními 
pojišťovnami a státními fondy. Systém pojištění pohledávek z vkladů se nevztahuje na směnky a jiné cenné papíry. Podrobné informace 
o pojištění vkladů a vztahu k jednotlivým Bankovním službám jsou Bankou uveřejňovány a jsou rovněž k dispozici v obchodních místech 
a případně též na internetových stránkách Banky.  

 

Článek 28. Bankovní tajemství, ochrana osobních údajů a souhlasy klienta 

 

28.1 Bankovní tajemství a výjimky z něj. Na všechny Bankovní služby se vztahuje bankovní tajemství v souladu s právními předpisy. Zprávy 

o záležitostech, které jsou předmětem bankovního tajemství, podá Banka bez souhlasu Klienta pouze v případech a v rozsahu vyplývajícím 
z právních předpisů. Klient bere z důvodu povahy produktů na vědomí, že Banka je oprávněna sdělovat informace o zůstatku prostředků 
a cenných papírech stejně jako o provedených transakcích ve smyslu příslušné Smlouvy Oprávněné osobě zmocněné k nakládání 
s prostředky, cennými papíry nebo k provádění či uzavírání transakcí.  

28.2 Zpracování údajů na základě zákona. Banka je povinna pro účely Bankovních služeb zjišťovat a zpracovávat údaje o Klientech a dalších 

osobách, včetně osobních údajů, potřebných k tomu, aby bylo možné Bankovní službu poskytnout bez nepřiměřených právních a věcných 
rizik pro Banku. V případě, že Klient odmítne takové údaje Bance poskytnout, je Banka oprávněna odmítnout poskytnutí požadované 
Bankovní služby Klientovi. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Klientů a souvisejících právech jsou uvedeny na internetových 
stránkách Banky v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů. 

28.3 Souhlasy se zpracováním údajů Klienta – právnické osoby. Klient – právnická osoba souhlasí s tím, aby jeho údaje (včetně údajů 
charakterizujících Klientovu bonitu a důvěryhodnost a příslušných podkladů pro jejich vyhodnocení, například účetní výkazy Klienta) byly 
i spolu s dalšími informacemi získanými od Správců v rámci jejich činnosti, z veřejných zdrojů (například veřejné seznamy a rejstříky, 
internetové aplikace, jiné veřejné informační zdroje) nebo od třetích stran zpracovávány Bankou a předávány Správcům za účelem 
zkvalitnění péče o Klienta, provádění Marketingových činností, informování ostatních Správců o bonitě a důvěryhodnosti Klienta 
a analyzování těchto údajů. Klient souhlasí s tím, aby Banka zpracovávala výše uvedené údaje za účelem a v rozsahu shora uvedeném po 
dobu od udělení tohoto souhlasu do uplynutí čtyř let od ukončení posledního smluvního nebo jiného právního vztahu mezi ním a Bankou. 
Tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu s právními předpisy16, je dobrovolný a Klient je oprávněn jej kdykoli odvolat. 
Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně. 

 

Článek 29. Odpovědnost banky 

 

29.1 Banka odpovídá Klientovi za řádné a včasné plnění svých povinností ze Smluv. Povinnost Banky je splněna včas, jestliže je splněna 
ve lhůtách stanovených právními předpisy, Smlouvou, nebo jinak ve lhůtách přiměřených povaze dané povinnosti, obchodním zvyklostem 
a postupům bank. Banka odpovídá Klientovi za škodu, jež mu byla způsobena porušením jejích povinností ze Smluv. 

29.2 Banka neodpovídá Klientovi za škodu když: 

a) škoda byla způsobena protiprávním jednáním Klienta nebo třetí osoby, 

b) škoda byla způsobena porušením povinností osob jednajících jménem či za Klienta dle Smlouvy, 

c) škoda byla způsobena postupem Banky v souladu s příkazy a žádostmi Klienta nebo jí Klient utrpěl v důsledku svých vlastních 
obchodních či jiných rozhodnutí, 

d) škoda byla způsobena tím, že Banka jednala v souladu se Smlouvou, nebo tím, že Klient porušil Smlouvu, 

e) škoda byla způsobena jinak než úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, 

f) porušení povinnosti Banky bylo způsobeno jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti ze strany Klienta. 

g) porušení dané povinnosti bylo způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Banky 
nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost tam, kde se pro daný právní vztah použije právní úprava platná před účinností občanského 
zákoníku17.  

Za mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli Banky nebo za okolnosti vylučující odpovědnost se 
považují zejména vyšší moc, včetně přírodních událostí, terorismus, války, občanské nepokoje, stávky, výluky, opatření institucí užívaných 
Bankou v platebním styku, českých i zahraničních státních orgánů, soudů a jiné překážky, které nastaly nezávisle na vůli Banky a které 
Banka v době vzniku závazku nemohla rozumně předvídat. 

29.3 Odpovědnost Banky za neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce je uvedena v Oznámení o provádění platebního styku 
nebo v Produktových podmínkách k příslušnému Platebnímu prostředku. 

 

Článek 30. Zajištění 

 

30.1 V souvislosti s poskytováním Bankovní služby je Banka oprávněna žádat poskytnutí přiměřeného zajištění či dozajištění dluhů Klienta vůči 
Bance, a to i v průběhu poskytování příslušné Bankovní služby, zejména pak v případě, kdy dojde k výraznému zhoršení finanční situace 
Klienta či k zásadní změně v jeho právním postavení. Neposkytnutí takovéhoto zajištění či dozajištění může Banka považovat za podstatné 
porušení Smlouvy s Klientem. 

30.2 Banka je oprávněna realizovat zajištění za podmínek stanovených příslušnou Smlouvou. 

                                                           
15 např. z. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 

16 zejména z. č. 21/1992 Sb., o bankách, z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, z. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění 
pozdějších předpisů 

17 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 



 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  

 

Komerční banka, a. s., se sídlem:  

Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 

9/12 

DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 31. 10. 2018 

VER F VOPKB.DOT 25.6.2019 10:22 DOP. 

30.3 Klient se zavazuje, že ve vztahu k předmětu zajištění, který slouží k zajištění dluhů Klienta vůči Bance, takový předmět zajištění nepřevede, 
nepostoupí, nezcizí ani jinak neumožní nabytí jakéhokoliv věcného práva k němu třetí osobě ani ho nevyčlení do svěřenského fondu ani ho 
neposkytne jako jistotu ve prospěch osoby rozdílné od Banky bez předchozího písemného souhlasu Banky. Klient se zavazuje, že osoba 
poskytující zajištění rozdílná od Klienta nepřevede, nepostoupí, nezcizí ani jinak neumožní nabytí jakéhokoliv věcného práva k takovému 
předmětu zajištění třetí osobě ani ho nevyčlení do svěřenského fondu ani ho neposkytne jako jistotu ve prospěch osoby rozdílné od Banky 
bez předchozího písemného souhlasu Banky. 

30.4 Bez předchozího výslovného písemného souhlasu Banky nepřechází zajišťovaný dluh na nabyvatele předmětu zajištění. 

30.5 Je-li po převodu vlastnického práva k předmětu zajištění Banka Klientem nebo osobou poskytující zajištění rozdílnou od Klienta písemně 
vyzvána, aby přijala nabyvatele předmětu zajištění jako nového dlužníka namísto Klienta, je Banka oprávněna se k takové písemné výzvě 
vyjádřit ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Bance na adresu Klientova obchodního místa. 

 

Článek 31. Změna smlouvy 

 

31.1 Právo navrhovat změny. Banka je oprávněna navrhovat změny VOP zejména v návaznosti na změny právních předpisů, v zájmu zlepšení 
kvality poskytovaných Bankovních služeb Klientům a s ohledem na obchodní cíle Banky. Postup podle článku 31 VOP platí i pro změnu 
Produktových podmínek, Oznámení a Sazebníku a pro jiné změny Smlouvy navrhované Bankou, pokud Smlouva nestanoví jinak. 

31.2 Informace o navrhované změně. Banka Klienta informuje o navrhované změně VOP nejméně 2 měsíce před navrhovaným dnem jejich 

účinnosti. O navrhované změně Sazebníku ve vztahu k Platebním službám informuje Banka Klienta, který není Kvalifikovaným klientem, 
nejméně 30 kalendářních dnů před navrhovaným dnem jeho účinnosti. O navrhované změně a navrhovaném dni účinnosti, informuje Banka 
způsobem dle článku 8.4 VOP či ve výpise z účtu. Klient je povinen se s navrhovaným zněním seznámit. Banka je povinna mít navrhované 
znění VOP k dispozici v obchodních místech Banky a vyvěsit je na internetových stránkách Banky. 

31.3 Účinnost a odmítnutí změny u Platebních služeb. Pokud Klient písemně neodmítne navrhovanou změnu VOP ve vztahu k Platebním 

službám nejpozději v Obchodní den před navrhovaným dnem účinnosti, platí, že navrhovanou změnu VOP přijal s účinností ode dne 
účinnosti navrženého Bankou. Změny VOP se týkají jak nových, tak dříve poskytovaných Bankovních služeb, pokud Banka nestanoví 
ve VOP jinak. Pokud návrh na změnu VOP ve vztahu k Platebním službám písemně odmítne, Kvalifikovaný klient je oprávněn bezúplatně 
vypovědět Smlouvu s okamžitou účinností. Pokud takový návrh odmítne Klient, který není Kvalifikovaným klientem, mají Klient i Banka právo 
vypovědět Smlouvu s účinností ke dni účinnosti změny VOP. Výpověď musí být doručena druhé smluvní straně přede dnem, kdy má 
navrhovaná změna nabýt účinnosti. 

31.4 Účinnost a odmítnutí změny u jiných než Platebních služeb. Pokud Klient nesouhlasí s navrhovanou změnou VOP ve vztahu k jiným než 

Platebním službám, je povinen odmítnout návrh na takovou změnu, a to písemným oznámením o jejím odmítnutí doručeným Bance 
nejpozději 30 kalendářních dnů před navrhovaným dnem účinnosti takové změny. Banka je následně oprávněna ve lhůtě 15 kalendářních 
dnů od doručení tohoto odmítnutí Klientovi sdělit, že se ve vztahu k němu použijí VOP platné před navrhovanou změnou. Jestliže tak Banka 
neučiní, vzniká Klientovi právo vypovědět závazek ze Smlouvy, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů od uplynutí lhůty pro sdělení Banky podle 
předchozí věty. Výpovědní doba v takovém případě činí 1 měsíc a počíná běžet doručením výpovědi Bance. Jestliže Klient navrhovanou 
změnu neodmítne nebo navrhovanou změnu odmítne, ale nevyužije vzniklé právo závazek ze Smlouvy výše uvedeným způsobem 
vypovědět, platí, že navrhovanou změnu VOP přijal s účinností ode dne účinnosti navrženého Bankou. 

31.5 Forma odmítnutí a výpovědi. Výpověď a oznámení o odmítnutí navrhovaných změn učiněné Klientem podle článků 31.3 a 31.4 VOP musí 

mít písemnou formu, podpis Klienta na nich musí být úředně ověřen nebo učiněn před zaměstnancem Banky (neakceptuje-li Banka jiný 
způsob ověření) a musí být doručeny Bance dle článku 8.3 VOP. 

31.6 Omezení práva odmítnout změnu. V případě změny VOP má Klient právo odmítnout navrhovanou změnu a případně vypovědět Smlouvu 
pouze, pokud se navrhovaná změna přímo týká Bankovní služby poskytované Klientovi na základě této Smlouvy 

31.7 Podstatné zvýšení ceny. Klient spotřebitel je při podstatném zvýšení ceny za poskytované Bankovní služby oprávněn toto zvýšení 
odmítnout. Pro odmítnutí a odstoupení Klienta od Smlouvy platí obdobně postup dle článků 31.3 až 31.6 VOP. 

31.8 Změny s okamžitou účinností. Odchylně od předchozích článků je Banka oprávněna provést s okamžitou účinností jednostrannou změnu: 

a) VOP, Produktových podmínek, Oznámení a Sazebníku, je-li tato změna výhradně ve prospěch Klienta, nebo je-li změna vyvolána 
doplněním nové Bankovní služby a nemá vliv na stávající poplatky, 

b) obchodního názvu Bankovní služby, která nemá vliv na práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, 

c) údajů, které jsou čistě informačního charakteru a nejsou určeny dohodou smluvních stran (např. sídlo Banky, obchodní firma Členů 
finanční skupiny Banky).  

O změnách dle tohoto článku informuje Banka Klienta způsobem dle článku 31.2 VOP. 

 

Článek 32. Rozhodné právo a řešení sporů 
 

32.1 Právní vztahy mezi Bankou a Klientem se řídí právním řádem České republiky. Pro účely Smluv, na které se použije právní úprava platná 
před účinností občanského zákoníku,18 platí, že se právní vztahy mezi Klientem a Bankou řídí obchodním zákoníkem19. 

32.2 Klient i Banka vynaloží maximální úsilí k tomu, aby jakékoli sporné záležitosti vyřešili smírnou cestou, s přihlédnutím k oprávněným zájmům 
Klienta i Banky. Není-li mezi Klientem a Bankou dohodnuto jinak, jsou k řešení sporů příslušné soudy České republiky. 

32.3 V případech stanovených zákonem (např. spory z platebního styku nebo ze spotřebitelských úvěrů) se může Klient obrátit na finančního 
arbitra za podmínek stanovených příslušným právním předpisem.20 Právo Klienta obrátit se na soud tímto není dotčeno. 

32.4 Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v oblasti finančních služeb je věcně příslušný finanční arbitr (www.finarbitr.cz), a to v rozsahu 
působnosti stanoveném v zákoně č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 21. V případech, kdy není dána 
působnost finančního arbitra, je pro řešení spotřebitelských sporů věcně příslušná Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) nebo subjekt 
pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu a zveřejněný na jeho internetových stránkách (www.mpo.cz).  

32.5 V případě porušení právních povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo právních předpisů ze strany Banky má Klient právo podat stížnost 
na postup Banky u orgánu dohledu uvedeným v čl. 1.1 VOP. 

 

                                                           
18 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
19 § 261 a § 262 odst. 1 z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
20 z. č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 
21 Tj. spory týkající se poskytování platebních služeb, nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru provedení směnárenského 

obchodu - § 1 odst. 1 z. č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů. 
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Článek 33. Přechodná ustanovení 

 

33.1 Pro Smlouvy, na které se použije právní úprava platná před účinností občanského zákoníku,22 platí, že Kontaktní adresou Klienta je adresa 
uvedená v příslušné Smlouvě, ve smlouvě související s poskytovanou Bankovní službou nebo Klientem Bance jinak písemně oznámena jako 
adresa pro doručování.  

33.2 Banka poskytne informace o úplatě a roční přehled o úplatě dle čl. 17.2 VOP od účinnosti příslušné zákonné úpravy a v souladu s ní. 

 

Článek 34. Oddělitelnost ustanovení 

 

34.1 Pokud se nějaký článek Smlouvy, Produktových podmínek, VOP, Oznámení nebo Sazebníku stane neplatným, neúčinným nebo 
nevynutitelným nebo bude v rozporu s platnými právními předpisy, platí, že je plně oddělitelný od ostatních článků daného dokumentu, a tedy 
ostatní články Smlouvy, Produktových podmínek, VOP, Oznámení nebo Sazebníku zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti. 

 

Článek 35. Vymezení pojmů a výkladová pravidla 

 

35.1 Pojmy s velkým počátečním písmenem mají ve VOP následující význam:  

„Banka“ je Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360. 

„Bankovní služby“ jsou jakékoli bankovní obchody, služby a produkty poskytované Bankou na základě bankovní licence Banky, včetně 
investičních služeb poskytovaných Bankou jako obchodníkem s cennými papíry. 

„ČBA“ je Česká bankovní asociace. 

„ČNB“ je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. 

„Člen finanční skupiny Banky“ nebo „Člen FSKB“ je Komerční pojišťovna, a.s., IČO: 63998017; Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., 
IČO: 60192852; KB Penzijní společnost, a.s., IČO: 61860018; ESSOX s.r.o., IČO: 26764652, Factoring KB, a.s., IČO: 25148290 a další 
subjekty, v nichž Banka má či nabude majetkovou účast spočívající v přímém či nepřímém podílu na jejich základním kapitálu.  

„Elektronické výpisy“ jsou zprávy o zúčtování, kterými Banka informuje Klienta o provedených transakcích a o zůstatku na příslušném Účtu, 
a to v elektronickém formátu PDF, doručované Klientovi prostřednictvím služby internetového bankovnictví nebo jiným dohodnutým 
způsobem (např. e-mailem). 

„Jedinečný identifikátor“ je bankovní spojení ve formátu IBAN (příp. číslo účtu) a BIC anebo v tuzemském platebním styku ve formátu čísla 
účtu a kódu banky.  

„Jednající osoba“ je statutární orgán právnické osoby, případně členové statutárního orgánu právnické osoby, kteří jsou oprávněni jednat 
za právnickou osobu navenek.  

„Klient“ je jakákoli osoba, která využívá Bankovní služby, případně žádá o poskytnutí Bankovních služeb. 

„Klient spotřebitel“ je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti anebo v rámci 
samostatného výkonu svého povolání, případně osoba, která žádá o poskytnutí Bankovní služby. 

„Klientovo obchodní místo“ je obchodní místo Banky, které vede Klientovi Účet nebo kde Klient uzavřel příslušnou Smlouvu. 

„Kontaktní adresa“ je adresa sjednaná ve Smlouvě nebo v jiné smlouvě související s poskytovanými Bankovními službami, nebo adresa, 
kterou Klient sdělil Bance pro účely doručování Zásilek. Kontaktní adresou je též P. O. BOX. 

„Kurz“ je směnný kurz vyhlašovaný Bankou.  

„Kvalifikovaný klient“ je Klient spotřebitel v souvislosti s poskytováním Platebních služeb. 

„Marketingová činnost“ je soubor činností vedoucích k 1) poznání Klientovy situace, životního stylu a potřeb, prostřednictvím zjišťování 
a vyhodnocování jeho představ, možností, specifických potřeb a událostí; 2) informování Klientů o produktech a službách Správce 
a vybraných obchodních partnerů; 3) předkládání cílené nabídky k jejich objednání, zprostředkování či pořízení; 4) a vyhodnocování 
příslušných údajů k těmto účelům, a to i prostřednictvím elektronických prostředků.  

„Obchodní den“ je den, na který nepřipadá sobota, neděle, státní svátek ani ostatní svátky ve smyslu příslušných právních předpisů a ve 
který je Banka otevřena pro poskytování Bankovních služeb, a zároveň jsou jiné instituce, které se účastní poskytnutí Bankovní služby nebo 
na kterých je poskytnutí Bankovní služby závislé, otevřeny pro poskytování příslušných služeb.  

„Oprávněná osoba“ je osoba uvedená na Podpisovém vzoru Klienta.  

„Osoba se zvláštním vztahem k Bance“ je osoba uvedená v § 19 z. č. 21/1992 Sb., zákon o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 

„Osoba ovládaná SG“ je subjekt, který SG ovládá a který zároveň buď (i) má či nabude majetkovou účast na subjektu se sídlem na území 
České republiky spočívající v přímém či nepřímém podílu na jeho základním kapitálu, nebo (ii) má sídlo na území České republiky. Pokud je 
takovým subjektem Člen FSKB, je tento subjekt uveden ve výčtu Členů FSKB.  

Oznámení“ jsou sdělení, ve kterých jsou v souladu s VOP nebo příslušnými Produktovými podmínkami stanoveny další podmínky 
a technické aspekty poskytování Bankovních služeb. Oznámením nejsou Oznámení o úrokových sazbách a kurzovní lístek Banky.  

„Oznámení o provádění platebního styku“ je Oznámením, v němž jsou stanoveny podmínky poskytování služeb platebního styku, zejména 
lhůty pro provádění platebních transakcí. 

„Oznámení o úrokových sazbách“ je přehled všech úrokových sazeb vkladů a úvěrů a sazeb s nimi souvisejících. Tento přehled není 
Oznámením.  

„Platební prostředek“ je zařízení nebo soubor postupů dohodnutých mezi Bankou a Klientem, které se týkají Klienta a kterými Klient dává 
platební příkaz. Platebním prostředkem není zejména Příkaz doručený Bance v papírové podobě.  

„Platební služby“ jsou Bankovní služby, které jsou platebními službami ve smyslu zákona o platebním styku (např. úhrady z Platebních Účtů, 
vydávání Platebních prostředků a vklady hotovosti na Platební Účty).  

„Platební Účet“ je Účet, který je platebním účtem ve smyslu zákona o platebním styku, tj. účet, který slouží k provádění platebních transakcí.  

„Podpisový vzor“ je Bankou akceptovaný vzor podpisu Oprávněné osoby, obsahující grafickou podobu jména nebo grafickou podobu jména 
spolu s dalším ochranným prvkem, sloužící k její identifikaci pro účely nakládání s prostředky na Účtu či za účelem podání žádosti 
o poskytnutí Bankovní služby či k provedení jiného dohodnutého úkonu souvisejícího s Bankovní službou. Podpisový vzor musí mít náležitosti 
plné moci.  

„Politicky exponovaná osoba“ je fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátní nebo regionální působností 
nebo má k této osobě jiný vztah (osoba blízká, společník nebo skutečný majitel právnické osoby, případně jiného právního uspořádání nebo 
jiný blízký podnikatelský vztah k fyzické osobě zastávající významnou veřejnou funkci).  

                                                           
22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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„Produktové podmínky“ jsou podmínky Banky upravující poskytování jednotlivých Bankovních služeb. 

„Příkaz“ je platební příkaz, tj. pokyn Klienta, jímž Banku žádá o provedení platební transakce. 

„Rozhodný den“ je den, kdy se Banka hodnověrným způsobem dozví o úmrtí Klienta nebo o jeho prohlášení za nezvěstného, tj. den, kdy 
jsou Klientovu obchodnímu místu Banky doručeny průkazné doklady o skutečnosti, že Klient zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého nebo 
nezvěstného (např. úmrtní list, přípis soudu nebo notáře provádějícího dědické řízení, rozhodnutí soudu s doložkou právní moci o prohlášení 
Klienta za mrtvého nebo nezvěstného). 

„Sankce“ je jakákoli ekonomická nebo finanční sankce, obchodní embargo nebo podobné opatření přijaté, uplatněné nebo vymáhané ze 
strany Organizace spojených národů, Spojených států amerických, Evropské unie (nebo některého z jejích existujících či budoucích 
členských států) nebo některého z jejich orgánů. 

„Sankcionovaná osoba“ je každá fyzická nebo právnická osoba, která je označeným adresátem Sankcí nebo jiným způsobem podléhá 
Sankcím (zejména vzhledem k tomu, že je (a) přímo nebo nepřímo ovládána osobou, která je označeným adresátem Sankcí, nebo (b) je 
zřízena podle práva státu nebo je občanem či rezidentem takového státu, na který jsou uplatněny Sankce). 

„Sazebník“ je přehled všech poplatků, ostatních cen a jiných plateb za Bankovní služby a za úkony s Bankovními službami související. 

„SG“ je Société Générale SA, B 552 120 222, se sídlem 29, Boulevard Haussmann, 75009 Paříž, Francie. 

„Skutečný majitel“ je fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické 
osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Skutečný majitelem je 

a) u obchodní korporace fyzická osoba, která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % 

hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %, která sama nebo společně s osobami 
jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v předchozím pravidle, která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní 
korporace, nebo která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném 
postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle předchozích pravidel; 

b) u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické 
osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba, která disponuje více než 25 % jejích 
hlasovacích práv, která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo která je členem statutárního orgánu, 
zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel 
nebo nelze-li jej určit podle předchozích pravidel; 

c) u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba 
nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení zakladatele, svěřenského správce, obmyšleného, osoby, v jejímž zájmu byla 
založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, 
a osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního 
uspořádání bez právní osobnosti. 

„Smlouva“ je smlouva nebo dohoda o poskytnutí Bankovní služby uzavřená mezi Klientem a Bankou. 

„Smlouva o Platebních službách“ je jakákoli Smlouva, bez ohledu na její označení, jejímž předmětem je poskytování Platebních služeb 
(např. smlouva o běžném Účtu, smlouva o vydání a užívání platební karty). 

„Správce“ je SG, Banka, Členové FSKB a Osoby ovládané SG a Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., IČO: 60196769. 

Transakce mimo EHP“ jsou platební transakce z nebo do státu, který není členem Evropského hospodářského prostoru. 

„Účet“ je běžný, spořící nebo termínovaný účet Klienta vedený Bankou. 

„U.S. osoba“ je  

a) fyzická osoba, která má státní občanství Spojených států amerických (dále jen jako „USA“) a/nebo je rezidentem USA. Rezident USA je 
definován jako osoba, která 

 je držitelem zelené karty (bez ohledu na státní občanství kterékoli jiné země) a/nebo 

 splňuje tzv. test významné přítomnosti v USA, tj. v USA je fyzicky přítomna alespoň 31 dní během aktuálního roku a 183 dní během 
období 3 let, do kterých se započítává rok aktuální a dva předcházející roky. Do tohoto počtu se započítávají všechny dny, během 
nichž byla osoba přítomna v USA v aktuálním roce, včetně 1/3 počtu dní, během nichž byla osoba přítomna v USA v prvním roce 
bezprostředně předcházejícím aktuálnímu roku a 1/6 počtu dní, během nichž byla osoba přítomna v USA v druhém roce 
předcházejícím rok aktuální, 

b) právnická osoba, která má sídlo v USA (korporace se sídlem v USA, osoba typu partnership se sídlem v USA nebo trust, pokud nad ním 
mohou soudy USA vykonávat dohled a pokud jedna či více U.S. osob má pod kontrolou všechna důležitá rozhodnutí v trustu (tj. trust 
ovládá). 

„Zásilky“ jsou zprávy (včetně zpráv o zúčtování), písemnosti a jiná korespondence či jiné zásilky mezi Bankou a Klientem související 
s poskytováním Bankovních služeb.  

„Zmocněnec“ je fyzická nebo právnická osoba, kterou Klient zmocnil plnou mocí, aby jej zastupovala ve vztahu k Bance v rozsahu 
stanoveném touto plnou mocí, nebo která je zmocněna zastupovat Klienta na základě právního předpisu nebo rozhodnutí soudu.  

35.2 Pokud z kontextu nevyplývá jinak, platí při výkladu VOP a Smlouvy následující pravidla:  

a) odkazy na internetové stránky Banky jsou odkazy na adresu www.kb.cz, případně na jiné internetové adresy, které Banka používá nebo 
bude používat v souvislosti s poskytováním Bankovních služeb; 

b) odkazy ve Smlouvě nebo jiných dokumentech na články VOP nebo jiných dokumentů uvedené římskými číslicemi znamenají odkazy 
na stejné číslo článku příslušného dokumentu uvedené arabskými číslicemi; 

c) Smlouvou se rozumí Smlouva včetně všech jejích nedílných součástí, zejména včetně VOP, příslušných Produktových podmínek, 
Oznámení a Sazebníku; 

d) pojmem „příkaz“ se rozumí jak Příkaz, tak případně i jiný pokyn Klienta Bance; 

e) platební transakcí se rozumí vklad hotovosti na Platební účet nebo výběr hotovosti z Platebního účtu nebo bezhotovostní převod 
peněžních prostředků z Účtu nebo na Účet; 

f) kontrolou Klienta se pro účely článku 3.1 VOP rozumí kontrola Klienta ve smyslu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu, která zahrnuje získání informací o účelu transakce, průběžné sledování obchodního vztahu 
s Klientem, zjišťování Skutečného majitele a přezkoumání zdrojů peněžních prostředků; 

g) poštou se rozumí provozovatel poštovních služeb; 

h) osobami jednajícími jménem či za Klienta se rozumí Zmocněnec, Jednající osoba a Oprávněna osoba; 

i) obchodními místy Banky se rozumí organizační útvary Banky, v nichž jsou poskytovány Bankovní služby, označované zejména jako 
pobočky nebo obchodní divize; 

j) přímým bankovnictvím se rozumí internetové bankovnictví a telefonické bankovnictví. 
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Článek 36. Zrušovací ustanovení 

 

36.1 Tyto VOP nabývají účinnosti dne 31. 10. 2018, s výjimkou změny čl. 24.1, která nabývá účinnosti 1. 9. 2018. 

36.2 Tyto VOP ruší a nahrazují VOP účinné od 5. 12. 2017 a Podmínky k Duo kontu účinné od 1. 1. 2014. Souhlas Klienta dle článku 28 těchto 
VOP je účinný pouze ve vztahu ke Klientovi, který smluvní vztah nebo dodatek k existujícímu smluvnímu vztahu s Bankou, jejichž nedílnou 
součástí jsou tyto VOP, uzavře, nejdříve v den účinnosti těchto VOP. Pro Klienta, který podepsal, odmítl podepsat či odvolal obdobný souhlas 
již dříve, zůstává právní režim souhlasu jím uděleného, odmítnutého či odvolaného změnou VOP nedotčen. 

 
 



Příloha č. 1 Připravované projekty

Dotační titul/Program Záměr

Předpokládané 

výdaje

% možné dotace z 

uznatelných 

nákladů Rozpracovanost

OPŽP - Snižování spotřeby 

energie MŠ Moravská → zateplení 40

příprava podkladů                                 

v součinnosti s OÚR                                         

T: 03.02.2020

OPŽP - Snižování spotřeby 

energie MŠ Moravská → nucené větrání 70

příprava podkladů                                 

v součinnosti s OÚR                                         

T: 03.02.2020

OPŽP - Snižování spotřeby 

energie MŠ Okružní → zateplení 40

příprava podkladů                                 

v součinnosti s OÚR                                         

T: 03.02.2020

OPŽP - Snižování spotřeby 

energie MŠ Okružní → nucené větrání 70

příprava podkladů                                 

v součinnosti s OÚR                                         

T: 03.02.2020

OPŽP - Snižování spotřeby 

energie ZŠ Moravská → zateplení + rekuperace 58 813 135 40

příprava žádosti                                  

o dotaci                                           

T: 03.02.2020

OPŽP - Snižování spotřeby 

energie ZŠ Moravská → nucené větrání 15 328 644 70

příprava žádosti                                  

o dotaci                                           

T: 03.02.2020

MŽP → NPŽP Pořízení elektromobilů (2 ks) 40

příprava → součinnost 

s EO + ORG                                                                     

T: 30.09.2019

MŽP

Odkanalizování části města Havířova - lokalita 

Důlňák a Zákostelí 73 814 926 63,75

příprava → součinnost 

s OÚR, OKS, OŽP                

T: 31.01.2020



IROP + OPŽP

Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na 

denní stacionář Havířov-Šumbark 50 000 000

příprava → součinnost 

s OÚR                                                   

T: 02/2020         

Úřad vlády ČR

Podpora terénní práce pro rok 2020                                                          

→ max 300.000 Kč

příprava žádosti o 

dotaci - součinnost s 

OSV                                                

SFDI - Bezpečnost Chodník na Pavlasůvce 85 součinnost OÚR

SFDI - Bezpečnost

Chodník na ul. Petřvaldská v lokalitě                            

ul. Osadnická 85 součinnost OÚR

IROP - Výzva č. 78

Sanace obytných domů:                                                 

- Dlouhá třída 73-79, Havířov-Podlesí                                

- J. Gagarina 22-28, Havířov-Podlesí                                                   

- Horymírova 1-5, Havířov-Město                                                                          

- Slezská 2-7, Havířov-Město                                          

- Slovanská 8-12, Havířov-Město

součinnost s MRA                                   

T: 29.11.2020



Příloha č. 2 Podané žádosti

Dotační titul/Program Datum podání Název projektu

Předpokládané 

výdaje

% možné dotace 

z uznatelných 

nákladů

MŠMT - Výzva V4 Sport, 

investice 2019/2020 - 

Podprogram 133D 531 

Podpora materiálně technické 

základny sportu 21.12.2018

Multigenerační sportovně-relaxační areál, ul. Lázeňská 

(Skatepark) → příprava podkladů pro PA 30 189 693 50

MV ČR 10.06.2019

Pořízení CAS pro JSDH Havířov-Město                                                                       

→ max 2.500.000 Kč 8 000 000

ITI Ostravská 

aglomerace/OPD                                                                    19.06.2019

Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě Havířov 

- předběžná žádost                                                                                        

→ finální žádost T: do 31.12.2019 37 193 509 85

OPZ - Výzva č. 092 21.06.2019

Pořízení strategických dokumentů, pasportů a 

komunikačních nástrojů pro potřeby statutárního města 

Havířov 9 994 650 95

IROP - Výzva č. 78 24.06.2019

Sanace obytného domu Dlouhá třída 81 C,D,                                                      

Havířov-Podlesí 10 939 792 42

IROP - Výzva č. 78 24.06.2019

Sanace obytného domu Dlouhá třída 20, 22, 24,                                                      

Havířov-Podlesí 13 154 867 42

IROP - Výzva č. 78 25.06.2019

Sanace obytného domu Mánesova 44, 46,48,                                                 

Havířov-Město 12 663 459 42

OPŽP - Výzva č. 119 03.07.2019

Výstavba retenční nádrže v lokalitě Chrpová,                                                                  

Havířov-Šumbark 9 045 728 85

SFŽP - Výzva č. 1/2019 15.07.2019 Kotlíkové půjčky 10 022 994 100

OPŽP - Výzva č. 121 17.07.2019

Snižování spotřeby energie MŠ Moravská, 

detaš. prac. U Školy, Havířov-Dolní Suchá - zateplení 11 405 666 35



OPŽP - Výzva č. 121 17.07.2019

Snižování spotřeby energie MŠ Moravská, 

detaš. prac. U Školy, Havířov-Dolní Suchá - 

vzduchotechnika s rekuperací 1 138 139 70

OPŽP - Výzva č. 121 26.07.2019

Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova,                                                                            

Havířov-Město - zateplení 9 140 016 50

OPŽP - Výzva č. 121 26.07.2019

Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova,                                                                                  

Havířov-Město - vzduchotechnika s rekuperací 1 283 370 70

IROP - Výzva č. 78 08.08.2019 Sanace obytného domu 1. Máje 2, Havířov-Město 21 030 592 42

IROP - Výzva č. 78 08.08.2019

Sanace obytného domu Dlouhá třída 34 - 42,                                                               

Havířov-Podlesí 21 041 067 31,5

MV - GŘ HZS 15.08.2019

Účelová neinvestiční dotace na výdaje za odbornou 

přípravu - Havířov 38 500 100

MV - GŘ HZS 15.08.2019

Účelová neinvestiční dotace na výdaje za odbornou 

přípravu - Havířov Životice 46 700 100



Příloha č. 3 Stav řízení, realizace

Název projektu Dotační titul/Program

Předpokládané 

výdaje Stav řízení Peníze na BÚ

Odkanalizování části města Havířova                             

- IV. etapa OPŽP, Snížení znečištění vod 22 811 060 ZVA 9 646 119,07

V. polsko-česká odborná setkání                                         

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko 249 318 Realizace dokončena 169 393,00

Slezské pohraničí - společná historie měst 

Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná → 

fotosoutěž (4 970 EUR)

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko 129 220

Realizace dokončena 

+ ŽoP, probíhá 

vyúčtování projektu

Vytvoření strategických dokumentů                                    

pro město Havířov:                                                                         

- Plán udržitelné mobility ve městě                                                                    

- Koncepce odpadového hospodářství OPZ, Výzva č. 33 3 483 965

Realizace dokončena 

+ ŽoP, probíhá 

vyúčtování projektu 1 991 952,40

Snižování spotřeby energie                                                                        

ZŠ M. Pujmanové, Havířov-Šumbark OPŽP, Energetické úspory 48 950 326 ZVA 7 816 900,88

Nucené větrání s rekuperací na ZŠ M. 

Pujmanové, Havířov-Šumbark OPŽP, Energetické úspory 10 964 615

Realizace 

dokončena, probíhá 

vyúčtování projektu 4 642 191,40

Nucené větrání s rekuperací na MŠ Mládí, 

Havířov OPŽP, Energetické úspory 1 463 654

Realizace 

dokončena, probíhá 

vyúčtování projektu 570 088,42



Nucené větrání s rekuperací na MŠ Přímá, 

Havířov OPŽP, Energetické úspory 1 328 045

Realizace 

dokončena, probíhá 

vyúčtování projektu 508 634,27

Odkanalizování části města Havířova - 

lokalita Fryštátská a okolí (V. etapa) OPŽP, Snížení znečištění vod 35 774 898

Projekt v realizaci, 

příprava                               

ŽoP č. 4 + ZoR 9 751 556,64

Sanace obytných domů na ul.:                              

17. listopadu 2 - 6, Havířov-Město                                             

17. listopadu 8 - 14, Havířov-Město                                                        

Mánesova 12 - 16, Havířov-Město                                                     

IROP, Energetické úspory v 

bytových domech II                   

→ 31,5% ze způsobilých 

výdajů 49 565 202

Realizace dokončena 

+ ZVA                             

+ ŽoP, probíhá 

vyúčtování projektu 5 052 161,47

Nákup automobilů pro SSMH - obnova 

vozového parku  (max výše dotace 60% -                                                     

1 136 617,50 Kč)

MPSV č. 013 310 - Rozvoj a 

obnova materiálně technické 

základny sociálních služeb 

2016-2020 1 884 113 Realizace,             ŽoP 636 052,50

Zpracování strategických dokumentů SMH:                                                                                         

- Vize města 2020+                                                                                   

- Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 

a souvisejících aktivit SMH 2020-2024                                                                                 

- Plán rozvoje sportu města Havířova 2018-

2025 OPZ, Výzva č. 58 4 597 500 Realizace 1 722 122,99

Domácí kompostéry a rozšíření sběrné sítě 

na textil a oděvy pro občany města 

Havířova OPŽP, Výzva č. 68 4 894 450 ZVA podáno 4 025 446,15

Snižování spotřeby energie                             

MŠ Petřvaldská, Havířov OPŽP, Energetické úspory 14 458 115

Realizace 

dokončena, příprava 

ZVA 4 293 376,80



Nucené větrání s rekuperací na                         

MŠ Petřvaldská, Havířov OPŽP, Energetické úspory 1 962 457

Realizace 

dokončena, příprava 

ZVA 1 458 965,11

VI polsko-česká odborná setkání

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko 125 000 Realizace

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II OP VVV 13 413 290 Realizace 3 945 491,91

Asistent prevence kriminality 2018-2020

MV ČR - Program prevence 

kriminality na místní úrovni 

2019 1 961 400 realizace 546 000,00

Přednádražní prostor Havířov ITI/IROP - Udržitelná doprava 121 564 971

RoPD, projekt                               

v realizaci                                                   

→ probíhá výběr 

zhotovitele

Rozšíření kamerového dohlížecího systému 

o 5 kamerových bodů na území města

MV ČR → Program Podpora 

bezpečnosti v obcích v 

souvislosti s migrací na léta 

2018 až 2019 (2. kolo) 600 000

Projekt doporučen k 

financování → 

vydána Registrace 

projektu 

314D092009001

Moravskoslezský kraj → dotační program 

Podpora cestovního ruchu                                        e-kola pro město Havířov               

Projekt doporučen                                

→ smlouva o 

výpůjčce a budoucí 

darovací smlouvě

Obnova stromořadí na ul. Pujmanové, 

Havířov-Šumbark

Nadace ČEZ → grant Stromy 

2019 162 068

Projekt zrealizován, 

probíhá vyúčtování 

projektu 150 000,00



Bezpečnost a ochrana dětí ve statutárním 

městě Havířov 2019

Nadace ČEZ → Oranžový 

přechod 2019 215 000

Projekt doporučen k 

financování, 

realizace 120 000,00

Konference 20 let prevence MP Havířov

MV ČR → Program prevence 

kriminality na místní úrovni 

2019 79 000

příprava                              

Rozhodnutí

Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s 

dětmi 2019

MV ČR → Program prevence 

kriminality na místní úrovni 

2019 160 000

příprava                            

Rozhodnutí

Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich 

rodinami v SVL

MV ČR → Program prevence 

kriminality na místní úrovni 

2019 63 300

příprava                                 

Rozhodnutí

Podpora terénní práce na rok 2019                                                         

→ max 300 000 Kč

Úřad vlády ČR - program 

Podpora terénní práce na rok 

2019 409 475

Projekt doporučen k 

financování, 

realizace 291 141,00

Studie aktuálního stavu kontejnerových 

stanovišť na území města Havířova za 

účelem zvýšení účinnosti primární separace                                                                                                  

→ max 200 000 Kč

Moravskoslezský kraj → 

dotační program Studie pro 

optimalizaci obecních systémů 

nakládání s odpady pro rok 

2019 500 000

Projekt doporučen k 

financování, 

realizace

Ozdravné pobyty pro děti předškolního 

věku                                                                                                                                          

→ max 400 Kč osoba/den                                                          

→ max 700 000 Kč

Moravskoslezský kraj → 

dotační program Životní 

prostředí a zemědělství 322 400

Projekt doporučen k 

financování, 

realizace

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně 

základních škol                                                                                                              

→ max 400 Kč osoba/den                                                          

→ max 700 000 Kč

Moravskoslezský kraj → 

dotační program Životní 

prostředí a zemědělství 1 113 660

Projekt doporučen k 

financování, 

realizace



Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce 

městských policií z 

Jastrzębie-Zdroju, Karviné a Havířov

Fond Mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko 
350 000

Projekt doporučen k 

financování

celkem: 343 556 502 57 337 594,01







Příloha č. 4

Zrealizované projekty města v době udržitelnosti

Název projektu Dotační titul/Program

Celkové skutečné 

výdaje Dotace v Kč Udržitelnost do

Dům s pečovatelskou službou, ul. Karvinská, 

Havířov SFRB 93 654 000 40 800 000 03.02.2023

Rekonstrukce HD na ul. Tesařská 1

MMR ČR, podpora výstavby 

nájemních bytů pro rok 2005 27 347 646 25 292 699 31.12.2035

Fibichova - oprava bloku obytných domů

Akce financované z rozhodnutí 

PS a Vlády ČR 25 075 000 10 000 000 31.12.2020
Rekonstrukce a modernizace ZŠ Frýdecká v 

Havířově-Bludovicích (CZ0078) FM EHP/Norsko 13 524 926 7 022 743 31.10.2021
Snižování spotřeby energie v ZŠ Karolíny Světlé, 

Havířov OPŽP, Realizace úspor energie 26 120 362 18 034 670 25.11.2020

Odkanalizování částí města Havířova, I. etapa OPŽP, Snížení znečištění vod 285 143 497 178 286 226 31.12.2023

Odkanalizování částí města Havířova, II. etapa OPŽP, Snížení znečištění vod 313 793 963 173 561 226 30.09.2024

Odkanalizování částí města Havířova, III. etapa OPŽP, Snížení znečištění vod 72 038 717 49 154 602 31.12.2025
Ozelenění středových pásů ul. Hlavní a Dlouhé 

třídy, Havířov

OPŽP, Podpora regenerace 

urbanizované krajiny 11 461 193 2 443 646 30.11.2023

Sesuv svahu na ul. Svážná OPŽP 1 377 912 1 174 691 31.05.2021
Revitalizace zeleně na území statutárního města 

Havířov

OPŽP, Podpora regenerace 

urbanizované krajiny 782 280 477 466 21.11.2024
Zabezpečení skenování pro potřeby aplikace 

Centrálního registru vozidel MD ČR 36 300 36 300 30.06.2020

Regenerace náměstí Nad Terasou

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

IPRM ROP Přitažlivé město 

Havířov 41 365 128 23 002 744 25.11.2019



Náměstí T.G. Masaryka

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

IPRM ROP Přitažlivé město 

Havířov 55 646 248 8 064 083 12.05.2021

Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní 

hřiště

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

IPRM ROP Přitažlivé město 

Havířov 17 265 955 13 002 075 04.05.2021
Chodník podél komunikace I/11, Havířov - 

Těrlicko ROP NUTS II Moravskoslezsko 5 030 658 3 530 444 12.11.2020

Autobusová zastávka MK ul. Kpt. Jasioka ROP NUTS II Moravskoslezsko 1 492 012 948 941 18.06.2020
Cyklostezska Havířov - Žermanická přehrada - 

1.etapa ROP NUTS II Moravskoslezsko 8 956 947 6 003 130 04.04.2021

III. polsko-česká odborná setkání (4 822 EUR)

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko - 

Ślask Cieszynski OP přeshraniční 

spolupráce ČR-PR 2007-2013 199 892 133 570 30.09.2019

Bav se uč (7 401 EUR)

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko - 

Ślask Cieszynski OP přeshraniční 

spolupráce ČR-PR 2007-2013 516 952 205 224 31.10.2019

Učíme se jazyk hrou                                                                    

(návaznost s "Bav se a uč", Havířov jako 

partnerské město bez finanční účasti)

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko - 

Ślask Cieszynski OP přeshraniční 

spolupráce ČR-PR 2007-2013 0 0 31.10.2019

Poradenské centrum KHAMORO 

IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za 

Teslou, 3.1b 1 200 437 848 781 31.05.2022
Regenerace bytových domů na ul. Mládí a M. 

Pujmanové

IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za 

Teslou 87 921 771 19 999 274 30.06.2020



Zóna Šumbark II Za Teslou - 5.etapa

IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za 

Teslou 11 532 442 9 287 840 30.11.2020

Služby poradenského centra KHAMORO 

OP LZZ, IPRM Zóna Šumbark II 

Za Teslou 7 078 588 6 380 284 31.05.2022
Demolice obytných domů na ul. Obránců míru 9-

15, Havířov-Šumbark → následné využití - 

výstavba workoutového hřiště → předání 

hotového díla 16.11.2017

MMR, Podpora revitalizace 

území 1 572 999 1 158 323 30.11.2022
Nákup osobních automobilů na alternativní 

pohon - CNG (3 x 50 000 Kč)

Národní program Životní 

prostředí, Výzva č. 13/2016 1 325 371 150 000 30.11.2020
Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže ve 

statutárním městě Havířov Nadace ČEZ 566 004 200 000 30.06.2020

Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov

OPŽP, Rozvoj infrastruktury pro 

environmentální vzdělávání 1 334 770 1 124 212 30.10.2019
Cyklostezska Havířov - Žermanická přehrada - 

2.etapa

IROP, Podpora bezpečnosti 

dopravy a cyklodopravy 7 448 123 6 263 573 21.03.2023

Rekonstrukce MK U Nádraží

IROP, Podpora bezpečnosti 

dopravy a cyklodopravy 16 282 000 14 013 237 23.08.2023
Snižování spotřeby energie MŠ Přímá, Havířov-

Podlesí OPŽP, Energetické úspory 4 651 631 1 284 691 26.02.2024
Sanace obytného domu na ul.                              

Na Nábřeží 129 - 133, Havířov-Město

IROP, Energetické úspory v 

bytových domech II 20 524 432 4 911 033 05.04.2024
Cyklostezka Havířov - Těrlická přehrada - úsek 

17. listopadu - lesopark

IROP, Podpora bezpečnosti 

dopravy a cyklodopravy 20 462 774 17 748 762 24.04.2024

Sanace a rekonstrukce obytného domu na ul. 

Čelakovského v Havířově

IROP - Energetické úspory v 

bytových domech III (de 

minimis) → max 200 000 EUR 29 052 709 5 024 815 31.07.2024
Snižování spotřeby energie MŠ Mládí,                        

Havířov-Šumbark OPŽP, Energetické úspory 6 493 472 2 358 833,65 31.07.2024



celkem: 1 218 277 110 651 928 138



Příloha č. 5

Seznam zrealizovaných projektů města 

Název projektu Dotační titul/Program

Celkové skutečné 

výdaje Dotace

eGovernment v obcích - CzechPOINT IOP, Zavádění ICT v územní veřejné správě 57 540 48 909
Realizace výstupu z Komunitního plánu města Havířova - 

zpracování katalogu sociálních služeb

Moravskoslezský kraj, Program rozvoje 

sociálních služeb kraje na rok 2008 359 300 264 800

Škola pro život, ZŠ M. Pujmanové ROP NUTS II Moravskoslezsko 9 980 943 8 622 089
Příprava území po ukončení hornické činnosti, Resocializace 

území areálu bývalého Dolu Dukla

Meziresortní komise Ministerstva průmyslu 

a obchodu ČR 252 394 830 250 059 839

Dělený přechod na Národní třídě v Havířově-Městě

Moravskoslezský kraj, DSH 8 Zvyšování 

pasivní bezpečnosti na pozemních 

komunikacích 793 311 344 200
Azylanti Bělorusko a Ukrajina 2009 (použito na rekonstrukci 

chodníků) MV ČR 600 000 600 000

Mobilní služebna Městské policie Havířov 2009 MV ČR, Podpora prevence kriminality 1 371 798 220 000

Pro bezpečnější Havířov MV ČR, Podpora prevence kriminality 120 000 90 000

Obec přátelská rodině MPSV ČR 400 000 400 000

Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově 2009 Úřad vlády ČR 208 603 133 333

Zámek Havířov, s.r.o. - oprava střechy

Moravskoslezský kraj, Program obnovy 

kulturních památek a památkově 

chráněných nemovitostí v MSK na rok 2010 3 800 000 500 000

Systém včasné intervence (2010-2012) MV ČR, Podpora prevence kriminality 1 864 247 1 368 000

Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově 2010 Úřad vlády ČR 211 023 188 000

Snižování spotřeby energie v ZŠ Mládežnická, Havířov OPŽP, Realizace úspor energie 44 396 292 17 361 579



Snižování spotřeby energie v ZŠ M. Kudeříkové, Havířov OPŽP, Realizace úspor energie 46 224 943 23 908 747

Snižování spotřeby energie v ZŠ Selská, Havířov OPŽP, Realizace úspor energie 19 558 281 7 307 339

Snižování spotřeby energie v KD Leoše Janáčka v Havířově OPŽP, Realizace úspor energie 8 953 441 2 755 283

Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově 2011 Úřad vlády ČR 268 922 150 400

Regenerace náměstí U Severky

ROP NUTS II Moravskoslezsko IPRM ROP 

Přitažlivé město Havířov 25 800 154 20 715 384

Sportovní hala lokalita ZŠ Žákovská

ROP NUTS II Moravskoslezsko IPRM ROP 

Přitažlivé město Havířov 135 850 778 105 820 587
Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice Na 

Nábřeží

ROP NUTS II Moravskoslezsko IPRM ROP 

Přitažlivé město Havířov 37 903 111 29 423 630

Systematizace strategického řízení a plánování na MMH

OP LZZ, Posilování institucionální kapacity a 

efektivnosti veřejné správy 6 271 631 5 330 886
Vytvoření projektové kanceláře a vzdělávání zaměstnanců 

na MMH

OP LZZ, Posilování institucionální kapacity a 

efektivnosti veřejné správy 6 185 870 5 126 085

Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově

Úřad vlády ČR - Podpora terénní práce 

2012 275 288 192 701

Rekonstrukce silnice II/475 Moravskoslezský kraj 43 800 000 462 464

Pískovcový kříž na ul. Padlých Hrdinů v Havířově-Životicích 

(krucifix s reliefem)

Moravskoslezský kraj, Program obnovy 

kulturních památek a památkově 

chráněných nemovitostí v MSK na rok 2011 112 200 56 100

Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na MMH

OP LZZ, Posilování institucionální kapacity a 

efektivnosti veřejné správy 5 030 007 4 204 897

Pojďme se vzdělávat

OP LZZ, Posilování institucionální kapacity a 

efektivnosti veřejné správy 2 725 812 2 316 940

Havířov v květech - rok 2011

Moravskoslezský kraj, Program podpory v 

oblasti kultury na rok 2011 3 000 000 150 000



Zámek Havířov - Nová okna

Moravskoslezský kraj, Program podpory 

kulturních památek a památkově 

chráněných nemovitostí v 

Moravskoslezském kraji na rok 2011 1 449 251 350 000

Povodně 2010 - sesuv na ul. Hálkova Fond Solidarity EU prostřednictvím KÚ MSK 19 203 892 11 111 868
Účelová neinvestiční dotace - na rozvoj obce, kde se nachází 

azylové zařízení - 2012 MV ČR 178 128 178 128

Výslechová místnost pro oběti trestné činnosti

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2012 194 450 175 000

Ženy, naučte se bránit!

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2012 57 960 52 000

Přírodou všemi smysly

SFŽP, Program podpory ozdravných pobytů 

dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší 1 740 984 1 410 198

Dýchejme zdravě

SFŽP, Program podpory ozdravných pobytů 

dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší 1 731 840 1 541 600

Projekt ozdravných pobytů dětí předškolního věku 

Moravskoslezský kraj, v rámci dotačního 

programu - Příspěvky na ozdravné pobyty 449 364 224 682

Havířov v květech - rok 2013

Moravskoslezský kraj, Program podpory v 

oblasti kultury na rok 2011 3 000 000 150 000
Revitalizace dětského hřiště v Havířově-Šumbarku k 

volnočasovému využití Nadace OKD - Sídliště žije 482 900 386 320

Štědrý večer pro osamělé seniory (2013) Nadace OKD - Pro radost 31 250 21 100

Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově 

Úřad vlády ČR - Podpora terénní práce 

2013 297 060 155 000
Účelová neinvestiční dotace - na rozvoj obce, kde se nachází 

azylové zařízení - 2013 MV ČR 196 592 196 592



Poradenské centrum KHAMORO bezpečné pracoviště

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2013 37 512 31 000

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v 

rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností SMO ČR 2 074 441 2 074 441
Účelová neinvestiční dotace - na rozvoj obce, kde se nachází 

azylové zařízení - 2014 MV ČR 148 728 148 728
Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi (2010-

2015)

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2015 739 590 623 000

Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2015 29 498 21 898

Prevence předlužení a podvodů pro seniory

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2015 20 500 14 000

Asistent prevence kriminality

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2015 489 829 369 106
Účelová neinvestiční dotace - na rozvoj obce, kde se nachází 

azylové zařízení - 2015 MV ČR 165 696 165 696

Havířov v květech - rok 2015

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje - KÚ MSK 1 200 754 150 000

Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově 

Úřad vlády ČR - Podpora terénní práce 

2015 314 942 220 459
1. etapa - Obytná ulice E. Destinnové a H. Malířové + 

obratiště autobusů ul. Lidická IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou, 5.2a 62 229 000 42 947 991

2. etapa - Ulice U Tesly a Šípková, plocha u ul. Mládí IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou, 5.2a 32 400 000 27 553 590

3. etapa - Obytná ulice Mládí IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou, 5.2a 51 704 391 42 080 614

Vzdělávání v eGovernmentu v ORP Havířov 

OP LZZ, Posilování institucionální kapacity a 

efektivnosti veřejné správy 2 156 740 1 619 952



Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích - Zřízení 

technologického centra a pořízení elektronické spisové 

služby IOP, Zavádění ICT v územní veřejné správě 3 665 764 3 358 971
Účelová neinvestiční dotace - na rozvoj obce, kde se nachází 

azylové zařízení - 2016 MV ČR 340 762 340 762

Asistent prevence kriminality 2016

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2016 638 000 455 059

Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2016 142 800 113 000

Informační brožura "Průvodce bezpečným městem"

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2016 45 000 39 746
Účelová neinvestiční dotace - na rozvoj obce, kde se nachází 

azylové zařízení MV ČR 1 000 000 1 000 000
Neinvestiční účelová dotace na zajištění akceschopnosti 

JSDH v obci MV-GŘ HZS 19 167 19 167

Regenerace  obytného domu na ul. H. Malířové 2, 4, 6 IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou, 5.2b 27 409 000 5 624 669

Regenerace obytného domu na ul. Jarošova 31b/1194 IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou, 5.2b 18 974 000 4 654 167

Regenerace obytného domu na ul. E. Destinnové  14,16 IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou, 5.2b 10 676 074 2 735 770

Regenerace obytného domu na ul. E. Destinnové  1a,1b,1c IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou, 5.2b 25 421 813 5 550 417
Elektronizace vzdělávání, včetně tvorby a následné 

implementace nových výukových materiálů v základních 

školách na území města Havířova OP VK, 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání 10 047 884 10 047 884

Nastavení systému podpory rozvoje rovných příležitostí v 

základních školách na území města Havířova

OP VK, 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků 

se speciálními potřebami 18 393 005 18 393 005

Vznik centra DVPP na území města Havířova - Zvyšování 

kompetencí a dovedností pedagogických pracovníků

OP VK, 1.3 - Další vzdělávání pracovníků 

škol a školských zařízení 4 422 606 4 422 606



Sanace obytného domu na ul. Tolstého 941, Havířov-Město SFŽP - program Zelená úsporám 14 748 760 1 424 979

Sanace obytného domu na ul. Sukova 819, Havířov-Město SFŽP - program Zelená úsporám 14 252 850 2 415 250

Sanace obytného domu na ul. J. Jabůrkové 1,3 a 5, Havířov-

Město SFŽP - program Zelená úsporám 11 584 140 2 530 350

Sanace obytného domu na ul. Střední 504, Havířov-

Šumbark SFŽP - program Zelená úsporám 22 874 276 3 140 145

Rekonstrukce části křídla G na knihovnu

ROP NUTS II Moravskoslezsko                         

IPRM ROP Přitažlivé město Havířov 65 322 908 53 853 801

Historie psaná uhlím - hornické tradice partnerských měst 

Havířova a Jastrzebie-Zdrój (29 098 EUR)

Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské 

Slezsko - Ślask Cieszynski OP přeshraniční 

spolupráce ČR-PR 2007-2013 2 070 983 800 256

Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově

Úřad vlády ČR - Podpora terénní práce 

2017 294 982 294 982
Účelová neinvestiční dotace - na rozvoj obce, kde se nachází 

azylové zařízení - 2017 MV ČR 375 940 375 940

Asistent prevence kriminality 2017

MV ČR, Program Prevence kriminality na 

místní úrovni 2017 456 699 385 716

Ženy naučte se bránit II.

MV ČR, Program Prevence kriminality na 

místní úrovni 2017 77 435 56 999

Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi

MV ČR, Program Prevence kriminality na 

místní úrovni 2017 140 560 110 760

Zóna Šumbark II Za Teslou - 4. etapa IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou 30 856 195 23 019 724

Regenerace obytných domů na ul. Lidické a M. Pujmanové IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou 23 546 194 8 915 244



Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích - Vnitřní integrace 

úřadu obcí s rozšířenou působností (část III.) IOP, Zavádění ICT v územní veřejné správě 1 452 000 1 234 200
Zlepšování systému povodňové služby a preventivní 

protipovodňové ochrany pro statutární město Havířov

OPŽP, Zlepšování vodohospodářské 

infrastruktury a snižování rizika povodní 23 685 330 21 316 797

II. polsko-česká odborná setkání

Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské 

Slezsko - Ślask Cieszynski OP přeshraniční 

spolupráce ČR-PR 2007-2013 216 254 183 660

Protipovodňová hráz AVČ Moravskoslezský kraj, z Fondů EU 26 466 000 10 000 000
Účelová neinvestiční dotace - na rozvoj obce, kde se nachází 

azylové zařízení - 2018 MV ČR 378 120 378 120

Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému o tři 

kamerové body v lokalitě umístěného zařízení SUZ

MV ČR, Program Podpora bezpečnosti v 

obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 

až 2019 215 096 215 096

Mobilní služebna včetně vnitřního vybavení

MV ČR, Program Podpora bezpečnosti v 

obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 

až 2019 3 394 767 2 500 000

Asistent prevence kriminality 2018

MV ČR, Program Prevence kriminality na 

místní úrovni 2018 529 766 447 600

Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2018

MV ČR, Program Prevence kriminality na 

místní úrovni 2018 150 050 130 000
Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami - Nové 

hrozby

MV ČR, Program Prevence kriminality na 

místní úrovni 2018 43 193 32 394

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov MŠMT ČR 2 743 210 2 725 484

Havířov v květech 2018

Moravskoslezský kraj - Program podpory 

aktivit v oblasti kultury 3 000 000 200 000

Kino Centrum Havířov

ROP NUTS II Moravskoslezsko                                                       

IPRM ROP Přitažlivé město Havířov 123 473 965 38 771 964
Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím 

vzdělávání OPZ 5 235 662 4 818 837



Centrum ICT služeb na MMH IOP, Zavádění ICT v územní veřejné správě 28 930 369 24 590 813

Digitalizace městského archivu IOP, Zavádění ICT v územní veřejné správě 44 383 197 36 480 706

Implementace MIS do struktury MMH IOP, Zavádění ICT v územní veřejné správě 13 207 000 8 129 880

Snižování spotřeby energie v ZŠ 1. máje, Havířov OPŽP, Realizace úspor energie 38 935 600 11 569 581

Snižování spotřeby energie v ZŠ Fr. Hrubína, Havířov OPŽP, Realizace úspor energie 43 994 150 15 037 164

Snižování spotřeby energie v ZŠ Žákovská, Havířov OPŽP, Realizace úspor energie 46 211 828 14 035 578

celkem: 1 555 686 971 968 972 397



 

Důvodová zpráva: 

 

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního 

prostředí ČR Výzvu č. 11/2018 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci prioritní 

oblasti 5 – Životní prostředí ve městech a obcích, podoblasti 5.2. – Udržitelná městská  

doprava a mobilita, podporované aktivity 5.2.A – Podpora alternativních způsobů dopravy. 

Žádosti je možno podávat do 30. září 2019. 

 

Cílem výzvy je přispět ke snížení emisí v ovzduší, které škodí lidskému zdraví a životnímu 

prostředí, jež produkuje doprava. Uvedená výzva koresponduje se záměrem města na pořízení  

2 elektromobilů do pronájmu formou operativního leasingu. 

 

Předmětem podpory aktuálně probíhající vyhlášené výzvy je také pronájem vozidel formou 

operativního leasingu, na alternativní pohon: 

 elektromobil – tím se rozumí vozidlo výhradně s elektro pohonem, a to: 

o BEV – vozidlo s bateriovým pohonem, 

o EREV – výhradně elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem (za pomoci 

částečného dobíjení akumulátorů jednotkou se spalovacím motorem). 

 

Podpořená vozidla musí mít vystavené platné Prohlášení o shodě prokazující schválení typu 

vozidla včetně alternativního pohonu. 

 

Podpora je poskytována formou dotace na úhradu nákladů operativního leasingu. 

Dotace na úhradu nákladů operativního leasingu představuje příspěvek na úhradu ceny             

za služby leasingové společnosti a má neinvestiční charakter. 

 

Celková alokace činí 100 mil. Kč. V rámci jedné žádosti může být dotace na jednotlivá vozidla 

poskytnuta až do výše 40 % celkových způsobilých výdajů, maximálně však do výše fixní částky 

dle typu vozidla. V případě elektromobilu (M1 - osobní vozidlo) činí fixní částka (maximální 

výše dotace) 250 tis. Kč. 

 

 Vozidla musí být pořízena nejpozději do 31. 12. 2020. Při využití dotace na úhradu nákladů 

operativního leasingu musí být do tohoto data započato s užíváním vozidel, která jsou předmětem 

podpory. 

 

Jednou z nejdůležitějších podmínek výzvy je, že v případě operativního leasingu  

je žadatel povinen aktivně využívat elektromobily nejméně po dobu tří let.  

 

 

Vyjádření organizačního odboru: 

V případě schválení výzvy č. 11/2018 a její realizace formou neinvestiční dotace na pronájem 2 

ks elektromobilů má organizační odbor pro rok 2019 k dispozici finanční prostředky bez 

navýšení rozpočtu a pro následné smluvní období let 2020 – 2022 je bude nárokovat v rámci 

schvalovaných rozpočtů.  

Pronajaté elektromobily budou po smluvní dobu tří let zařazeny do správy autoprovozu 

organizačního odboru. 

 

Ing. Gabriela Štefková 

pověřena zastupováním funkce vedoucího organizačního odboru  
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Vyjádření ekonomického odboru: 

V případě schválení žádosti o poskytnutí podpory v rámci Výzvy č. 11/2018 z Národního 

programu Životní prostředí a následné realizace formou neinvestiční dotace na pronájem 2 ks 

elektromobilů, odbor organizační v roce 2019 zapojí potřebné finanční prostředky ze 

schválených výdajů své organizační jednotky na letošní rok. Pro smluvní období 2020 – 2022 

budou finanční prostředky zapracovány do Návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2020 až 2022 

do výdajové části rozpočtu odboru organizačního (OJ 6). 

 

 

Ing. Lucie Fukalová 

vedoucí ekonomického odboru. 

Po dobu nepřítomnosti zastoupena  

Ing. Marcelou Kasalíkovou,  

vedoucí oddělení rozpočtu 
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MKS         Městské kulturní středisko Havířov 
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ÚAP         Územně analytické podklady 

WHO         Světová zdravotnická organizace 

ZŠ          Základní škola 
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ÚVOD 
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ  DOKUMENTU  
Význam sportu pro společnost je spatřován zejména v jeho vlivu na zdraví, v pozitivních návycích získávaných 
již od dětství a ve smysluplném trávení volného času obyvatel, což vede mimo jiné k prevenci alkoholismu, 
drogové závislosti a jiných negativních sociálních jevů, jako je například společenská exkluze. Kromě těchto 
aspektů je třeba dále upozornit na rozvojový a ekonomický potenciál sportu na lokální úrovni. Je tedy nezbytné 
podporovat sport nejen finančně, ale i dalšími přístupy – rozvíjet kvalitu a využití infrastruktury, zvyšovat 
povědomí o prospěšnosti sportovních aktivit, pořádat sportovní akce a programy, prostřednictvím kterých 
se do sportu zapojí také ti, kteří nemají zažité návyky k pravidelnému sportování. 

Míra pohybových aktivit má výrazný vliv také na délku lidského života. Funkce sportu je v tomto kontextu 
nezastupitelná a vzhledem k měnícím se společenským podmínkám (např. sedavá zaměstnání) a jejich vlivu 
na přirozené pohybové aktivity význam sportu dále roste. Sport je také efektivním prostředkem k posilování 
vazeb mezi občany. Prostřednictvím sportu dochází k pravidelné interakci obyvatel, k jejich komunikaci i mimo 
prostředí sportu, čímž jsou dále utužovány vzájemné vztahy. Na základě zkušeností z aktivního sportování 
a respektování sportovních pravidel si lidé osvojují obecné principy férového jednání. Pomocí diváckého sportu 
může být dále posilován pocit hrdosti či sounáležitosti se samotným městem. 

České sportovní prostředí prošlo po roce 1989 dynamickým vývojem a centrální, byť ekonomicky náročný 
systém podpory a rozvoje sportu s odborníky, zdravotním i vědecko-metodickým servisem1 se rozpadl. 
Sportovní výsledky v druhé polovině devadesátých let a po roce 2000 zastínily problémy českého sportu 
(nedostatek financí, absence legislativy, institucionální zabezpečení, nekoncepčnost). Celkové podceňování 
významu sportu a jiné priority státní politiky vedly k redukci podpory sportu z veřejných zdrojů. Důsledkem byl 
pokles pohybových aktivit populace s negativními zdravotními důsledky. Vzhledem k současnému fenoménu 
stárnutí populace, který se výrazně dotýká také Havířova, bude udržení pohybových aktivit obyvatel jedním 
ze základních předpokladů, jak předcházet problémům spojeným se stárnutím. 

Potřeba strategického přístupu měst k podpoře a rozvoji sportu souvisí s dlouhodobým vývojem, kdy se těžiště 
rozvoje sportu přesunulo na úroveň samospráv a sport se stal plnohodnotnou součástí lokálních politik 
se všemi pozitivními i negativními důsledky. Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, mají obce ve své 
samostatné působnosti vytvářet podmínky pro sport, zejména zabezpečit rozvoj sportu pro všechny – 
především pro mládež, přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, zajistit výstavbu, 
rekonstrukci, udržování a provozování sportovních zařízení a jejich poskytování pro sportovní činnost občanů. 
Dále obce ve své působnosti kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení a zabezpečují finanční 
podporu sportu ze svého rozpočtu. Zákon v § 6a, odst. 2 definuje plán rozvoje sportu v obci, který má 
obsahovat zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory 
sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce nebo kraje. Součástí plánu je dle 
zákona také určení finančních prostředků z rozpočtu obce, které jsou nezbytné k naplnění plánu. 

Plán rozvoje sportu města Havířova navazuje na Koncepci tělovýchovy a sportu města Havířova do roku 2020 
a na již vybudovaný systém podpory sportu z rozpočtu města. Současně plán respektuje aktuální požadavky 
a doporučení vycházející jak ze zákona a strategických dokumentů, tak z přirozené působnosti a tradice města. 
Analytická část je tak založena na analýze lokálních podmínek, zejména sportovní vybavenosti, analýze potřeb 
obyvatel a sportovního hnutí či financování sportu z rozpočtu města. Plán zároveň reflektuje další strategické 
dokumenty města Havířova, které se dotýkají řešené oblasti sportu. 

Cílem Plánu rozvoje sportu města Havířova v letech 2018–2025 (dále jen Plán rozvoje sportu) je navázat na již 
realizovanou podporu sportu z rozpočtu města a v kontextu společenských trendů a potřeb sportovního hnutí 
či veřejnosti rozvíjet podmínky pro pohybové aktivity všech obyvatel, bez rozdílu talentu, pohlaví, věku, 
původu, vyznání nebo sociálního statusu. Hlavními principy rozvoje sportu bude zejména jeho pestrost, 
dostupnost a otevřenost. Dokument bude sloužit vedení města a dalším aktérům jako soubor podkladů 
pro střednědobé i strategické rozhodování a při investičních záměrech souvisejících se sportovní vybaveností.  

Rozvojem sportu je tedy v rámci dokumentu chápáno široké spektrum aktivit – od úlohy diváckého sportu, 
přes organizovaný sport mládeže a dospělých, až po neformální pohybové aktivity obyvatel města, spádové 
oblasti či návštěvníků Havířova. Plán rozvoje sportu rovněž akcentuje přesah sportu do dalších oblastí, jako 
je například zdravotní problematika, oblasti vzdělávání, dopravy, sociální soudržnosti nebo cestovního ruchu. 

 
1 Např. sportovní střediska, sportovní školy a třídy, podpora základní a rekreační tělovýchovy, armádní sport, atd. 

ÚVODNÍ ČÁST 
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POSTUP PRACÍ  
Shromáždění všech potřebných podkladů pro tvorbu Plánu rozvoje sportu města Havířova a zpracování dílčích 
analýz provedli členové řešitelského týmu, kromě výsledků dotazníkového šetření, které byly předloženy 
externím subjektem – dodavatelskou firmou IPSOS s.r.o. Návrhovou část Plánu rozvoje sportu a výslednou 
podobu celého dokumentu zpracoval Mgr. Jakub Popelka, Ph.D. 

Pro tvorbu Plánu rozvoje sportu byla využita vlastní data dotčených odborů Magistrátu města Havířova, jeho 
příspěvkových organizací, vlastní šetření členů řešitelského týmu, informace ze zdrojů Českého statistického 
úřadu a data z realizovaného dotazníkového šetření. Využita byla rovněž data publikovaná ve veřejně 
dostupných odborných publikacích a oficiálních internetových stránkách příslušných institucí. Informace 
související se sportovními zařízeními byly získány jak vlastním šetřením řešitelského týmu v terénu, 
tak od provozovatelů, sportovních subjektů a volnočasových organizací na území Havířova. 

Popis k jednotlivým šetřením realizovaným řešitelským týmem i šetřením v rámci zakázky, přehled výsledků 
a hlavních poznatků výsledků uvádějí příslušné části tohoto materiálu. Závěry analýz jednotlivých oblastí 
včetně posouzení vzájemných vazeb mezi nimi byly podkladem pro formulování silných a slabých stránek 
oblasti sportu za použití SWOT analýzy. Ta představovala hlavní východisko pro formulaci vize, strategických 
oblastí, priorit, opatření a aktivit Plánu rozvoje sportu města Havířova. 

VÝBĚR SUBJEKTU PRO ANALÝZU SPORTOVNÍ ÚČASTI  OBYVATEL  
V rámci projektu byla pro realizaci dotazníkového šetření a zpracování souvisejících analýz vybrána v rámci 
veřejné zakázky malého rozsahu odborná firma, která zajistila dotazníkové šetření se zaměřením na průzkum 
účasti obyvatel Havířova ve sportu a jejich názory na podmínky pro sportovní aktivity ve městě Havířově, 
přičemž byl stanoven minimální rozsah provedení dotazníkového šetření na 700 dotazníků s následujícím 
způsobem sběru: 

• fyzicky v „terénu“ (minimálně 200 dotazníků), 

• webové stránky statutárního města Havířova, 

• sportovní zařízení statutárního města Havířova, příspěvkové organizace, školy a volnočasová střediska. 

Hlavním cílem šetření bylo zmapování postojů obyvatel města ke sportovním aktivitám. Dalším z cílů bylo zjistit, 
ve kterých oblastech vyžadují občané lepší podmínky, které by vedly ke stimulaci jejich zájmu o pohybové 
aktivity. V termínu od 3.12.2018 do 11.1.2019 probíhalo samotné dotazníkové šetření. Celkem dotazník 
vyplnilo 1 622 respondentů, z toho fyzicky v terénu 311 a dobrovolně prostřednictvím webových stránek 1 311. 

Za účelem zajištění návratnosti dotazníků byly osloveny a požádány o součinnost všechny školy na území města 
a havířovské sportovní subjekty. O probíhajícím dotazníkovém šetření byly uveřejněny informace na webových 
stránkách města, v Radničních listech 1/2019 a v reportáži TV Polar.  

Zpracovatel následně na základě vyhodnocených dotazníků vyhotovil závěrečnou zprávu, která obsahuje 
výstupní analýzy, shrnutí poznatků z dotazníkového šetření, návrhy a doporučení, včetně specifikování cílů 
pro budoucí podporu a rozvoj sportu v Havířově. Jednotlivé etapy zpracovaného materiálu byly předloženy 
k diskuzi členům pracovní skupiny, kteří ji připomínkovali. Výstupy dotazníkového šetření tak byly jedním 
z hlavních podkladů pro formulaci Plánu rozvoje sportu a jsou nedílnou přílohou tohoto dokumentu. 

OPODSTATNĚNÍ VEŘEJNÉ  PODPORY SPORTU 
TERMÍN SPORT  
Pro potřeby dílčích analýz bylo třeba vymezit, co vše bude v rámci tohoto dokumentu zahrnovat pojem sport. 
K vymezení sportu byla použita definice Rady Evropy (Sports Council, 1993, s. 2), kterou využívá pro výzkumné 
účely také Evropská unie. Sport tak je chápán v rámci Plánu rozvoje sportu jako „veškeré formy tělesné aktivity, 
které, provozovány příležitostně nebo organizovaně, usilují o vyjádření nebo vylepšení fyzické kondice 
a duševní pohody, utvoření společenských vztahů či dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních“. 

ROLE SPORTU VE SPOLE ČNOSTI  
Cílem této části je vymezit, jaké jsou důvody pro veřejnou podporu sportu nad rámec platné legislativy a jaký 
je jeho přesah do dalších oblastí, které souvisejí s činností města jako samosprávného subjektu. Za hlavní 
opodstatnění veřejné podpory sportu je dle ekonomických teorií považována sociální spravedlnost 
a efektivnost, vyplývající z tržních selhání, neboť trh nereflektuje veškeré společenské přínosy sportu. 
(V českém prostředí bývá častěji užíván termín veřejné prospěšnosti, viz zákon o podpoře sportu). Naopak 
omezeními podpory sportu z veřejných zdrojů jsou selhání veřejné správy z důvodů nízké flexibility, složitosti 
řízení nebo realizace osobních či politických zájmů. Právě výše uvedené aspekty veřejné podpory sportu posilují 
opodstatnění pro strategické přístupy k rozvoji a podpoře sportu, Plán rozvoje sportu by tak měl být hlavním 
nástrojem, kterým samosprávy budou sport rozvíjet v rámci společenské spravedlnosti a efektivnosti. 
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Zdravotní hledisko 
Zdravotní přínosy jsou nejčastějším argumentem veřejné podpory sportu. Sedavý životní styl je rizikovým 
faktorem rozvoje chronických nemocí, včetně kardiovaskulárních chorob. Navíc existuje spojitost mezi 
pohybovou aktivitou a délkou života. Lidé se sedavým způsobem života, kteří začali vést aktivnější život, 
deklarují, že se cítí lépe a těší se vyšší kvalitě života. Pohybová aktivita je spojena také s psychologickými přínosy 
– sport zlepšuje kontrolu nad příznaky úzkosti a deprese. Sport navíc poskytuje příležitost k sebevyjádření, 
budování sebevědomí, sociální interakci a integraci. WHO rovněž uvádí, že sportující lidé snáze adaptují zdravé 
životní návyky (např. vyhýbání se tabáku, alkoholu a užívání drog) a prokazují lepší výkony při studiu či v práci. 

Sociální inkluze a exkluze 
Sociální inkluze ve sportu je často spojena s otázkami samotného opodstatnění veřejné podpory sportu, 
přičemž sport je v takovém případě chápán jako meritní (veřejně prospěšný) statek. Inkluzivní účinky sportu 
jsou však mnohdy zpochybňovány, neboť většinou chybí nástroje k monitorování a hodnocení takových efektů. 

Problematika sociální exkluze ve sportu souvisí především se dvěma fenomény: 

• s neúčastí nebo nižší účastí určitých skupin obyvatel ve sportu, 

• s lokalitami s nízkou sportovní vybaveností. 

Cíle související se zapojením různých vrstev obyvatel do sportu vystihuje nejlépe fenomén sportu pro všechny, 
zaměřený na rovné příležitosti, pestré možnosti či sportovní zařízení odpovídající poptávce a potřebám 
obyvatel. V souvislosti s tímto významem sociální inkluze bývá často uváděn sport jako nástroj začleňování 
handicapovaných a jinak společensky znevýhodněných osob. 

Rozvojová dimenze sportu a cestovní ruch 
Sport lze využít rovněž jako efektivní nástroj rozvoje města. Potenciál sportu souvisí v tomto případě zejména 
s realizací atraktivní infrastruktury, s využitím specifického podnebí, krajinného rázu, s pořádáním soustředění 
nebo sportovních akcí, které významem přesahují hranice regionu. Prostřednictvím sportovních akcí se zvyšuje 
povědomí o městu u návštěvníků, vysoká účast přináší městu další benefity, včetně návyků k pravidelné účasti 
obyvatel. Sport lze dále využít k iniciování různých forem partnerství mezi obcemi a napříč sektory. 

V případě sportovní infrastruktury se z vyloučených nebo zanedbávaných lokalit mohou s využitím sportu stát 
místa, která budou přitahovat nejen místní obyvatele, ale v mnoha případech mají potenciál stát se také 
nástrojem cestovního ruchu. Zvlášť v souvislosti se současnými trendy, kdy lidé využívají přirozených přírodních 
podmínek, lze za relativně nízké náklady revitalizovat lokality právě pro potřeby sportu a volnočasových aktivit. 

LEGISLATIVNÍ RÁMEC 
Tato část definuje ukotvení sportu na samosprávné úrovni v platné legislativní úpravě. Roli obcí explicitně 
formuluje zákon o podpoře sportu, v platném znění. Zákon vymezuje postavení sportu jako veřejně prospěšné 
činnosti a stanovuje mimo jiné úkoly a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu. 

§ 6 zákona vymezuje úkoly obcí následovně: 

1) Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména 

a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež, 

b) zabezpečují přípravu sportovních talentů včetně zdravotně postižených občanů, 

c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují 

je pro sportovní činnost občanů, 

d) kontrolují účelné využívání svých sportovních  zařízení, 

e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje 
jeho provádění. § 6 pak definuje jeho obsah: 

Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit 
v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany 
obce nebo kraje. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné 
k naplnění plánu. 

Z hlediska poskytování dotací a provozování sportovních zařízení jsou zásadní legislativní úpravou zákon 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zákon č. 128/2000 Sb., 
zákon o obcích, v platném znění. K dalším relevantním normám patří zejména:  

• zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole), 

• zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění. 



P L Á N  R O Z V O J E  S P O R T U  M Ě S T A  H A V Í Ř O V A  2 0 1 8 – 2 0 2 5    

8 Ú V O D N Í  Č Á S T  

SOUVISEJÍCÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY 
Cílem následující části je uvést přehled strategických dokumentů, které se dotýkají řešené oblasti a mají tak vliv 
na Plán rozvoje sportu. Jednotlivé části postupně prezentují strategické dokumenty na úrovni Evropské unie, 
státu, kraje, a pozornost je věnována zejména dalším strategickým dokumentům města, které mají 
nejvýraznější vliv na formulaci návrhové části Plánu rozvoje sportu města Havířova v letech 2018–2025. 

SPORT A EVROPSKÁ UNIE  
BÍLÁ KNIHA O SPORTU 
Bílá kniha o sportu je jedním z hlavních příspěvků Evropské komise k problematice sportu a jeho úloze 
v každodenním životě občanů Evropské unie (EU). V Bílé knize o sportu byl uznán vliv sportu na jiné politiky EU 
a byly pojmenovány potřeby a specifika sportu. Jejím prostřednictvím byla otevřena budoucí perspektiva 
sportu na úrovni EU, přičemž respektuje zásadu, podle níž se rozhodování a zodpovědnost ve veřejných 
záležitostech má odehrávat na tom nejnižším stupni veřejné správy, který je nejblíže občanům.  

Cílem Knihy bylo zhodnotit roli sportu v EU, popsat problémy a navrhnout jejich řešení, poskytnout výhled do 
budoucna v této problematice. Bílá kniha o sportu umožnila zakotvit sport do evropské politiky, přičemž 
vychází z předpokladu, že sport, jakožto společenský a ekonomický jev, přispívá k naplňování strategických cílů 
solidarity a prosperity EU a ztělesňuje ideu míru, tolerance, vzájemného porozumění a vzdělávání v souladu 
s evropským ideálem. Bílá kniha definovala tři stěžejní témata: 

• společenská role sportu = co sport znamená jakožto společenský fenomén, 

• hospodářský rozměr sportu = přispívání sportu k růstu a tvorbě pracovních míst EU, 

• organizace sportu = úloha veřejných, soukromých, hospodářských a sportovních organizací a orgánů 

v rámci správy sportu. 

POKYNY EU 
Evropská unie později vydala dokument Physical Activity Guidelines (dále jen Pokyny EU), který, mimo jiné, 
vymezuje úlohu samospráv při podpoře sportu. Záměrem sportovní politiky by mělo být dle tohoto dokumentu 
zapojení do sportovních aktivit u všech obyvatel. Předpokladem je efektivní provoz sportovišť s eliminováním 
bariér vstupu, financování jejich výstavby, rekonstrukce, modernizace a údržby, včetně využití volně 
přístupných ploch pro neformální aktivity. Za tímto účelem by měly být určeny potřebné zdroje a definováni 
klíčoví aktéři rozvoje sportu.  

EU vymezuje opatření, která mají obce a města provádět k zajištění výše definovaných cílů: 

• vypracovat soupis sportovních a rekreačních zařízení a v případě potřeby je rozšiřovat, eventuálně 

společně se sportovními organizacemi, 

• zabezpečit snadno dostupná sportovní zařízení v místě bydliště pro obyvatele různých lokalit 

(infrastruktura a veřejná doprava), 

• zabezpečit přístup do sportovních zařízení pro všechny občany s ohledem na rovnost pohlaví a na rovné 

příležitosti pro každého, 

• podporovat účast ve sportu a společenské vztahy prostřednictvím místních kampaní, například 

specifických sportovních akcí a různých alternativ k organizovanému sportu, 

• organizovat atraktivní akce a aktivity pro všechny obyvatele za účelem vytváření návyků k pravidelné 

pohybové aktivitě,  

• pomáhat sportovním organizacím při vytváření a provádění projektů zaměřených na podporu pohybové 

aktivity a účasti ve sportu obyvatel se sedavým způsobem života, 

• rozvíjet partnerství s univerzitami a odborníky z odvětví zdravotnictví s cílem poskytovat podporu, 

poradenství a doporučení adekvátní pohybové aktivity, se zaměřením na podporu pohybové aktivity 

a účasti ve sportu u skupin obyvatelstva se sedavým způsobem života. 

SPORTOVNÍ STRATEGIE ČR  
SPORT 2025 

Sport 2025 je strategickým dokumentem schváleným vládou v červnu 2016. Koncepce prezentuje „směry 
rozvoje a podpory českého sportu, pilíře, priority, strategické cíle i podmínky naplnění“. Cílem koncepce 
je „zlepšit podmínky pro sport a státní reprezentaci ČR tak, aby odpovídaly významu sportu pro společnost 
i jednotlivce, respektovaly tradici i sportovní politiku EU“. Koncepce dále definuje horizontální priority, které 
by „měly být zohledněny mimo jiné při tvorbě strategických záměrů samospráv“.  
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Jedná se o následující priority: 

• zastavit pokles tělesné zdatnosti dětí a mládeže, 
• zastavit růst nadváhy a obezity u dětí a mládeže, 
• zvyšovat úroveň pohybové gramotnosti, 
• snižovat ekonomickou spoluúčast rodin, 
• transparentnost, evidence a otevřenost informací ve sportu, 
• aktivní boj proti negativním jevům ve sportu, 
• rovné příležitosti, 
• meziresortní a mezisektorový přístup, 
• spolupráce státní správy a regionálních či místních samospráv, 
• zapojení sportovních odborníků a sportovců do rozhodovacích procesů samospráv, 
• podpora dobrovolnictví a trenérství jako zájmové činnosti. 

Dokument vymezuje dále strategické oblasti, v jejichž kontextu jsou definovány strategické cíle: 

Oblast 1 Rozvoj sportu pro všechny 
• Podporovat rozvoj sportovních klubů a jednot  
• Posilovat roli regionálních a místních sportovních center 
• Vytvářet podmínky pro zvyšování členské základny v organizovaném sportu 
• Podporovat masové propagačně-motivační akce 
• Vytvářet podmínky pro využití integračního potenciálu sportu pro všechny sociální skupiny dětí a mládeže 
• Vytvářet podmínky pro využití sportu pro rozvoj komunitního života, zejména na lokální úrovni 

Oblast 2 Podporovat širokou základnu výkonnostních sportovců 
• Zvyšovat povědomí o sportovních odvětvích u dětí 
• Rozvíjet výkonnostní sport mládeže bez ohledu na perspektivu reprezentace 
• Podporovat výkonnostní sport dospělých 

Oblast 3 Rozvoj školního a univerzitního sportu 
• Navyšovat počty hodin pohybových aktivit ve školním prostředí a rozvoj programu školních SK 
• Inovovat systém školních sportovních soutěží 
• Rozšiřovat organizovanou nabídku volnočasových sportovních aktivit pro studenty 
• Stabilizovat a rozšiřovat systém sportovních soutěží univerzitního sportu přístupného všem studentům 

Oblast 4 Odbornost ve sportu 
• Vybudovat sportovní výzkumné centrum a zajistit přenos poznatků do praxe 
• Inovovat systém vzdělávání odborníků ve sportu 
• Posílit odborné vedení dětí 

Oblast 5 Obnova a budování sportovních zařízení 
• Obnovovat a rozvíjet sportovní zařízení SK/TJ 
• Obnovovat a rozvíjet školní sport. infrastruktury 
• Rozvíjet univerzitní sportovní areály 
• Vybudovat strategickou infrastrukturu pro státní reprezentaci a RTC pro přípravu mládeže 
• Modernizovat přístrojové vybavení pro přípravu reprezentace a talentů 

Oblast 6 Sport handicapovaných 
• Zajistit dostupnost sportu pro handicapované 
• Vytvářet ucelený systém péče o talentovanou handicapovanou mládež a reprezentaci  

Oblast 7 Konkurenceschopnost sportovní reprezentace ČR 
• Zajistit kvalitní podmínky pro přípravu reprezentantů ČR v resortních sportovních centrech 
• Pokračovat v programech podpory talentované mládeže ve spolupráci se sportovními svazy 
• Zintenzivnit propojení vzdělávacího systému s přípravou talentů a reprezentantů 
• Podporovat úspěchy sportovní reprezentace ČR na mezinárodních soutěžích a šíření dobrého jména ČR 
• Vytvořit systém zdravotní péče o státní reprezentanty a talentovanou mládež 
• Vytvořit systém péče o státní reprezentanty po ukončení kariéry 
• Dále rozvíjet profesní komory trenérů a posilovat společenskou prestiž trenérů 
• Podporovat profesionální soutěže a postavení profesionálních sportovců 

Oblast 8 Komerční sport 
• Opakovaně pořádat významné mezinárodní i národní sportovní události 
• Rozvíjet sportovní služby v oblasti zdraví a zdatnosti 
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STRATEGICKÉ DOKUMENT Y NA KRAJSKÉ ÚROVNI  
PLÁN ROZVOJE SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 2019–2025  

Plán definuje základní pilíře rozvoje sportu:  

• Sport je trvalou a nenahraditelnou součástí života občanů kraje 

• Sport je významným prostředkem pro naplňování zdravého životního stylu a všestranného formování člověka 

• Sport prokazatelně přispívá k prevenci  negativních jevů ve společnosti a ke smysluplnému naplňování 

volného času občanů kraje, zejména dětí a mládeže 

• Sport v kraji, jeho úspěchy a pozitivní příklady dobré praxe zvyšují motivaci mladých sportovců, 

zvyšují hrdost a sounáležitost občanů s krajem 

• Sport v kraji charakterizuje široké propojení společného úsilí kraje, státu, obecních samospráv, 

široké sportovní veřejnosti i komerčních a dalších subjektů při jeho podpoře a rozvoji 

Mezi podporované oblasti jsou zařazeny následující oblasti rozvoje sportu: 

• Podpora pravidelné činnosti jednot a sportovních klubů 

• Podpora vrcholového sportu 

• Podpora významných sportovních akcí republikové a mezinárodní úrovně 

• Podpora sportovní reprezentace kraje na mezinárodní úrovni 

• Podpora sportu pro všechny a sportu handicapovaných 

• Podpora talentů a školního sportu 

• Podpora rozvoje sportovní infrastruktury 

• Podpora a oceňování úspěšných sportovců 

Mezi formami podpory jsou zařazeny investiční a neinvestiční dotace, udělení záštity nad aktivitami plánu, 
poskytnutí a zveřejnění loga kraje v souvislosti s aktivitami plánu, přímá prezentace kraje při realizaci aktivit 
plánu, poskytnutí cen, propagačních materiálů, osobní aktivita členů vedení kraje při podpoře aktivit plánu. 

Celkový objem finančních prostředků alokovaných na podporu sportu z rozpočtu MSK se v posledních letech 
zvyšoval z 50 mil. Kč (2015) až na necelých 155 milionů v roce 2018. V dalších letech by měl objem prostředků 
zůstat na stejné hladině, což představuje 2 % z příjmů kraje. 

STRATEGICKÉ DOKUMENT Y MĚSTA A SPORT  
Oblast sportu je úzce spojena s různými činnostmi veřejné správy, sport bývá stále častěji využíván také jako 
nástroj dalších cílů samospráv, které se sportem primárně nesouvisejí. Sport je tedy součástí obsahu většiny 
dalších strategických dokumentů Havířova, které jsou předmětem této části. Formulace priorit a doporučení 
v návrhové části Plánu rozvoje sportu by pak měla být v souladu také s těmito dokumenty, zejména 
s formulovanými návrhy, které se týkají rozvoje sportu. 

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA HAVÍŘOVA 2012–2020 
Strategie udržitelného rozvoje města Havířova 2012-2020 (SURM) je základním koncepčním dokumentem, 
který řeší hlavní body územního rozvoje města v horizontu let 2012–2020, vytyčuje základní směry budoucího 
vývoje města a umožňuje Havířovu identifikaci hlavního potenciálu rozvoje ve střednědobém období. 
Pro naplnění strategické vize svého rozvoje do roku 2020 si město Havířov stanovilo tento globální cíl: 

Vytvořit jedinečnou a nezaměnitelnou tvář města jako města ideálního pro život, vzdělávání, kulturu a sport, 
pro rozvoj osobnosti a zdraví, které oceňují jeho obyvatelé i návštěvníci. 

Dlouhodobý rozvoj města se dle SURM opírá o pět základních pilířů: 

• Sociální a lidský kapitál úzce spojený s podporou vzdělávání, cestovním ruchem a volnočasovými aktivitami. 

• Konkurenceschopnost města Havířova v ostravské aglomeraci s využitím podpory ekonomiky 

a podnikatelské infrastruktury. 

• Funkční dopravní a technickou infrastrukturu. 

• Udržitelné, zachovalé a šetrné životní prostředí s odkazem na trvale udržitelný rozvoj. 

• Kvalitní sociální základnu pro poskytování sociální péče a eliminaci negativních sociálních jevů a podporu 

zdravotnických služeb ve městě. 
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SURM dále definuje následující klíčové oblasti (KO): 

KO1 Vzdělávání, cestovní ruch a volnočasové aktivity 

KO2 Ekonomika města 

KO3 Doprava a technická infrastruktura 

KO4 Životní prostředí 

KO5 Sociální jevy a zdravotnické služby 

V rámci klíčových oblastí jsou pro oblast sportu uvedeny následující cíle opatření a aktivity: 

KO1 Vzdělávání, cestovní ruch a volnočasové aktivity 

Podpora a rozvoj sportovní infrastruktury a sportovních činností 

Cíle opatření: Vytvořit kvalitní zázemí pro sport. 

Podporovat spolupráci sportovních oddílů na území města. 

Rozšířit nabídku sportovních akcí pro obyvatele i návštěvníky města. 

Aktivity:    

• Výstavba moderní multifunkční sportovní haly 
• Výstavba krytého aquaparku 
• Vybudování moderního skateparku pro mládež 
• Podpora organizací pořádajících sportovní akce 
• Zefektivnění financování sportovních činností na území města  
• Využívání školních hřišť a tělocvičen 

Rozvoj podmínek pro trávení volného času 

Cíle opatření: Vytvořit dostatečné podmínky pro trávení volného času, sport a rekreaci občanů a návštěvníků. 

Rozšířit nabídku možností trávení volného času ve městě a v příměstské krajině. 

Aktivity:    

• Vybudování volnočasového areálu 
• Vybudování bezpečné rekreační zóny pro volný čas v areálu lesoparku Stromovka 
• Podpora rozvoje nových dětských hřišť s ohledem na rozvoj zástavby 
• Podpora zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit (Asterix, Akademie III. věku, školní kluby) 

KO3 Doprava a technická infrastruktura 

Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

Cíle opatření: Snížit negativní dopady silniční dopravy na život. Odvést tranzitní dopravu mimo centrum. 

Zvýšit bezpečnost silničního provozu. 

Zvýšit využívání jízdního kola pro místní dopravu.  

Zvýšit bezpečnost pohybu chodců a cyklistů. 

Aktivity:  

• Vybudování obchvatu města, prodloužení Petřvaldské (tzv. druhé napojení Šumbarku 
na městské centrum), rozšíření ulic u Stromovky, Mánesovy a Studentské, prodloužení 
Dlouhé třídy a druhé dopravní napojení na Frýdek-Místek. 

• Rozvoj místních komunikací v návrhových plochách pro bydlení a občanskou vybavenost. 
• Výstavba a rozvoj cyklostezek a cyklotras ve městě a jejich napojení na blízké okolí. 
• Výstavba lehké kolejové dopravy Ostrava – Havířov. 
• Výstavba dětského dopravního hřiště. 
• Podpora bezpečnostních prvků na hlavních komunikačních trasách ve městě. 
• Aktualizace koncepce rozvoje dopravní infrastruktury. 
• Bezbariérovost pěších stezek a chodníků. 
• Zvýšení bezpečnosti při vjezdu do města. 
• Rekonstrukce místního osvětlení u přechodů pro chodce. 

Plnohodnotnou aktualizací platného stávajícího dokumentu Strategie udržitelného rozvoje města Havířova 
2012-2020 bude dokument „Vize města 2020+“. „Vize města 2020+“ bude jedním ze základních koncepčních 
dokumentů, který pomocí vizí, cílů a opatření stanoví budoucí směřování města do roku 2028. Důraz bude 
kladen na provázanost s ostatními programovými a strategickými dokumenty a územně plánovací 
dokumentací. Dokument bude zpracován se zohledněním principů vyváženosti udržitelného rozvoje území.  
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KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ HAVÍŘOVĚ NA OBDOBÍ 2017–2020  

Cíle Koncepce prevence kriminality byly konkretizovány do řady plánovaných aktivit a došlo také k vyhodnocení 
stanovených priorit prevence kriminality statutárního města Havířova v letech 2012 – 2017, kde se sportovní 
oblasti dotýkala Priorita 7 – Prioritně budou podporovány projekty/činnosti sociální prevence pro cílovou 
skupinu děti a mladí dospělí ohrožení sociálně patologickými jevy nebo již s kriminální minulostí, dětské 
oběti trestných činů, s cílem odstranit nebo snížit kriminálně rizikové chování a jednání v cílových skupinách - 
děti a mladí dospělí, rodiny (s rizikem výskytu kriminálního chování u jejich členů), dětské oběti trestných činů.  

K této prioritě byla definována následující opatření:  

• Rekonstrukce již stávajících sportovišť a výstavba nových 

• Podpora obnovy veřejných sportovišť, rekreačních ploch a veřejného užívání školních sportovišť 

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSTVÍ V HAVÍŘOVĚ NA LÉTA 2014-2021 
Koncepce rozvoje školství byla schválena zastupitelstvem. V oblasti sportu vymezuje následující cíle: 

V oblasti technického stavu budov a školních hřišť: 

• Provádět rekonstrukce školních hřišť v souvislosti s podporou sportovních aktivit a prevencí sociálně 

patologických jevů a prostřednictvím SSRZ nadále zabezpečovat jejich provoz a údržbu. 

V oblasti mimoškolních aktivit dětí a mládeže: 

• Podporovat spolupráci mezi neziskovými organizacemi, školami a ASTERIXem v oblasti výchovy 

a společných mimoškolních aktivit dětí a mládeže. 

• Finančně se podílet a podporovat ozdravné pobyty dětí a mládeže především v období smogových situací. 

• Umožnit využití dětského dopravního hřiště rodičovskou veřejností odpoledne, případně o víkendech. 

• Spolupodílet se na zajišťování soutěží a aktivit na dětském dopravním hřišti, koordinovat spolupráci 

správce s městskou policií a komisí BESIP, postupně vybavit vnitřní výukové prostory moderními 

pomůckami. 

• Udržovat v celodenním provozu stávající hřiště a případně vybudovat nová otevřená dětská hřiště 

v částech města, které se rozvíjejí. 

V oblasti prevence sociálně patologických jevů: 

• Podporovat prevenci sociálně patologických jevů, potlačování projevů rasismu, xenofobie a šikany 

různými programy zaměřenými na tato témata. 

• Pokračovat ve finanční podpoře aktivit, které jsou školami pořádány jako sportovní, vědomostní a jiné 

soutěže a akce pro děti a žáky. 

• Podporovat spolupráci mezi školami a aktéry působícími v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 

• Vytvářet dále podmínky pro rozvoj aktivit příspěvkové organizace ASTERIX – středisko volného času. 

V oblasti středního, vyššího odborného, vysokého a základního uměleckého školství v Havířově: 

• Podporovat spolupráci všech školských institucí ve městě. 

• Podílet se na finanční podpoře tradičních sportovních a kulturních akcí. 

V oblasti vzdělávání: 

• Napomáhat rozvoji pohybových dovedností dětí a žáků, pokračovat v projektech jako je „Pohybem 

ke zdraví“ a „Míčové hry“. 

V oblasti mimoškolních aktivit dětí a mládeže: 

• Udržovat v celodenním provozu stávající hřiště a případně vybudovat nová otevřená dětská hřiště 

v částech města, která se rozvíjejí. 
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KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY MĚSTA HAVÍŘOVA 
Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury v oblasti cyklistické dopravy vychází z Generelu cyklistické dopravy, 
který byl zpracován v červnu roku 2004. V roce 2015 byly aktualizovány mapy cyklistických tras. Na základě 
generelu byly definovány následující hlavní cíle: 

Jako rekreační cíle na území města a v okolí vymezit: 

• plochy parků, lesoparků a lesů, 
• koupaliště, bazén, 
• plochy hřišť a sportovišť, 
• údolí Lučiny, 
• přehrady, 
• Beskydy. 

Mezi ostatní cíle cyklistické dopravy na území města a v okolí se dle dokumentu řadí: 

• plochy průmyslových areálů (dojížďka do zaměstnání) se specifiky dolů a Nové huti v Ostravě (dnes Liberty), 
• školská zařízení, domy dětí a mládeže, 
• úřady a instituce (největší cíle Magistrát města, pošta, banky), 
• nemocnice, 
• obchody (zejména supermarkety), 
• památky (pro cykloturisty zejména mimoměstské), 
• nádraží ČD, příp. ČSAD (kombinovaná doprava). 

Generel definuje trasy označené jako A–R jako trasy městské s funkcí převážně dopravní a trasy KČT označené 
čísly s funkcí převážně rekreační (turistickou). Ve skutečnosti se budou obě funkce vzájemně prolínat. 

Trasy turistické: 
Základním předpokladem je, že stávající dálková trasa KČT č. 56 bude v souladu s koncepcí rozvoje cyklistické 
dopravy MSK přemístěna do údolní nivy řeky Olše. V její stopě však zůstane nadále vedena místní nebo 
regionální trasa (pracovní číslo 6099 úsek Šumbark – Dolní Datyně, v úseku Podlesí – Pacalůvka její funkci 
převezme trasa 502, průběh podél Těrlické přehrady se doporučuje nahradit prodloužením trasy 6097 
od Karviné). Dále se předpokládá, že ve směru jihozápad – východ bude vedena regionální trasa 502 (součást 
trasy Jihlava – Český Těšín, v úseku Lučina – Horní Bludovice nahradí stávající trasu 6099) a ve směru západ – 
Město trasa Polanecká spojka značená pracovně jako 563, která by měla nahradit průběh stávající místní trasy 
č. 6064 západně od Havířova. Místní trasa 6098 propojující Šumbark a Životice přes Prostřední Suchou bude 
zachována, dojde pouze ke změně části její trasy. Mezi základní (městské) trasy patří trasa A, D, CH, J, M, P, R, 
ostatní trasy jsou navrženy jako doplňkové. 

Návrh variantních řešení odlišně od Generelu cyklistické dopravy města Havířova 

Jelikož se neprokázala za krátkou dobu od zpracování generelu (s výjimkou změn vyvolaných projektovými 
pracemi výše zmíněnými, které jsou respektovány) nutnost úprav, nejsou navrženy zásadní nové varianty 
řešení cyklistické dopravy. V rámci konečného návrhu byly pouze upraveny v grafické části ty trasy, které 
by ve výhledu kolidovaly s dopravními stavbami (tj. generel funkčně využívá stávajících komunikací, KRDI pak již 
odpovídá cílovému stavu). Dále byly upraveny průběhy tras v místech navržených okružních křižovatek. 

Do KRDI byla upravena poloha vedení tras Havířov – Žermanická přehrada a Havířov – Těrlická přehrada tak, 
že původní trasy vedené v původní stopě byly zrušeny podle projektové dokumentace. 

Návrh využití cyklistických tras pro jiné aktivity 

V rámci Generelu cyklistické dopravy města Havířova byly specifikovány trasy, které jsou vhodné pro společný 
pohyb s chodci. Vzhledem k různým rychlostem těchto druhů dopravy je společný nerozdělený prostor 
navrhován především v extravilánu anebo tam, kde je předpoklad nízkých intenzit chodců a/nebo cyklistů.  

V současné době se rozmáhá in-line bruslení. Je zřejmé, že využití cyklistických stezek jako takových je pro tento 
typ aktivit (podmínečně) vhodné, ne však za všech podmínek. Vzhledem k poměrně velkému šířkovému záboru 
jedoucího bruslaře je možné využívat pouze ty stezky, které jsou šířkově dostatečně dimenzovány. Rovněž 
z pohledu bezpečnosti provozu je vhodný pro bruslaře kvalitní živičný povrch (neměly by být využívány stezky 
s povrchem ze zámkové dlažby nebo s jinou povrchovou úpravou). Dále opět s ohledem na bezpečnost 
silničního provozu je nevhodné společné využívání stezek v jiném než přibližně rovinném podélném sklonu 
(bruslaři při jízdě z kopce mohou snadno spadnout, na což cyklista není schopen adekvátně zareagovat).  

Cyklistické trasy je možné rovněž spojit (především v extravilánových úsecích) s hipostezkami – nutný je opět 
dostatečně široký prostor, zajištění úklidu exkrementů a především nezpevněný povrch – živičný kryt není 
pro jízdu na koních vhodný. Zejména v lesích nelze očekávat dělení na jednotlivé druhy dopravy, 
předpokládané intenzity si nevyžadují separaci. 
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ÚZEMNÍ PLÁN A ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 
Územní plán Havířov  

Urbanistická koncepce navržená územním plánem vychází 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, zachování atraktivity území a respektování významu a urbanistického vývoje 
jednotlivých katastrálních území. Nezbytná je tedy dostatečná nabídka ploch pro novou obytnou výstavbu, 
související možnost rozvoje ploch pro sportovní i relaxační aktivity a rozvoj občanského vybavení.  

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. V rámci územního plánu 
jsou mimo jiné respektovány potřeby stabilizace a dalšího rozvoje ploch pro každodenní a víkendovou rekreaci 
a relaxaci občanů, a to především v plochách občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení, 
v plochách veřejných prostranství – zeleně veřejné a plochách lesních – rekreačních.  

V ostatních vymezených plochách souvisejících s bydlením a občanskou vybaveností jsou rovněž stanoveny 
podmínky využití území, které umožnují rozvoj sportovních a relaxačních aktivit. V rámci urbanistické 
kompozice, tj. prostorového uspořádání, je ovšem nutné dbát na estetické utváření a kompoziční uspořádání 
prostorů, ploch, přírodních i stavebních prvků s ohledem na stávající hodnoty území. 

Územně analytické podklady OPR Havířov (ÚAP Havířov) 

Poslední aktualizace Územně analytických podkladů byla zpracována s aktuálností projektu k 28.11.2016 
(4. úplná aktualizace). V současné době je prováděna průběžná aktualizace sledovaných jevů v území. 
Možnosti území v oblasti sportovních a relaxačních aktivit jsou v rámci sledovaných jevů z územního hlediska 
monitorovány hned v několika jevech, a to především: 

• plochy s rozdílným způsobem využití 

• zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině 

• zařízení občanského vybavení 

• veřejná prostranství 

• cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžecké trasy, sjezdovky 

V rámci rozboru udržitelného rozvoje území je upozorněno na silnou vazbu Havířova na okolní města, 
a to především Ostravu, Orlovou a Karvinou. Díky silné suburbanizaci území došlo k potření hranic mezi 
jednotlivými městy a obcemi (Havířov-Šenov-Ostrava, Havířov-Petřvald-Orlová, Havířov-Těrlicko-Albrechtice, 
Havířov-Horní Suchá, Havířov-Horní Bludovice) a to má významný vliv mimo jiné i na využití sportovního 
a rekreačního potenciálu území.  

Občané jednotlivých měst využívají kvalitní dopravní dostupnosti a kapacitních a vyhovujících kvalitativních 
možností jednotlivých sportovních zařízení bez ohledu na jejich umístění v konkrétním městě. Z výše 
uvedeného vyplývá, že posouzení tohoto území v oblasti sportovních aktivit a možností relaxace obyvatel 
Havířova nelze posuzovat samostatně, ale v přímé vazbě na možnosti hraničních oblastí sousedních měst 
a obcí, které jsou dobře dopravně dostupné. 

KONCEPCE TĚLOVÝCHOVY A SPORTU MĚSTA HAVÍŘOVA DO ROKU 2020 

Cíle a záměry města Havířova 

Hlavním cílem a záměrem města je vytvářet lepší podmínky pro rekreační sport a zkvalitňovat tak život 
ve městě Havířově včetně jeho okrajových částí, podporovat sportování široké veřejnosti s bohatou nabídkou 
sportovních a volnočasových aktivit pro děti a mládež a motivovat tak všechny občany města Havířova 
ke sportovnímu vyžití. Město bude nadále podporovat i vrcholový a výkonnostní sport, zejména mládežnický, 
včetně systému kvalifikovaného výběru a další výchovy talentovaných sportovců. Zajistí provázanost 
na projekty se sportovním zaměřením v rámci prevence kriminality. Pro dosažení stanovených cílů je zapotřebí 
vytvořit jednotnou a vzájemně provázanou strukturu mezi oblastmi masového sportu, mládežnického sportu 
(tj. sportu na ZŠ, SŠ) a vrcholového sportu. Nadále bude pokračovat ve zpřístupnění tělocvičen i školních hřišť 
u základních škol v odpoledních hodinách a o víkendech pro sportovní aktivity občanů města.  

Cíle a záměry ve výstavbě sportovních zařízení – investice  

Stavby pro organizovanou tělovýchovu 

Prioritní podporu přitom budou mít sportovní odvětví olympijských sportů s tradiční vazbou na havířovské 
podmínky a sportovní odvětví s velkou členskou základnou, zejména mládežnickou.  

Stavby pro školní tělovýchovu 

Pokračovat ve výstavbě, rekonstrukcích a opravách školních sportovišť a jejich sociálních zázemí, a to při ZŠ 
Školní a ZŠ Mládežnická. 
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Finanční podpora v oblasti tělovýchovy a sportu – neinvestiční dotace 

Město Havířov chce postupnými kroky ze svého rozpočtu uvolnit každoročně maximální možnou částku 
na neinvestiční dotace do oblasti tělovýchovy a sportu. Pro tento účel má ve svém rozpočtu 
vyčleněnou položku sloužící k částečnému pokrytí finančních požadavků neziskových organizací. Dotace jsou 
poskytovány tělovýchovným jednotám nebo sportovním klubům, které mají charakter občanského sdružení 
nebo právnické osoby a sídlí či vyvíjejí činnost na území města Havířova. Prostředky na sportovní činnost jsou 
směřovány na krytí nákladů k zajištění jejich pravidelné sportovní a tělovýchovné celoroční činnosti, na nájmy 
za využití sportovních objektů a tělocvičen. 

Na základě žádostí komise doporučuje výši dotací. Tyto návrhy jsou následně předloženy k projednání 
a schválení radě a zastupitelstvu. 

Sportovní komise se při návrhu výše dotací řídí především těmito kritérii: 

• výší členské základny; z toho počtem členů mládežnických kategorií, 

• aktivní účastí v soutěžích družstev nebo soutěžích jednotlivců, 

• finanční náročností, 

• významností celostátních a mezinárodních úspěchů, 

• pořádáním mimořádné sportovní akce, apod., 

• smysluplností, reálností a finanční proveditelností projektu, který má být podporován, 

• významem sportovních akcí, 

• výší nájmů za použití sportovních zařízení (zohledněním subjektů v nájmech, oproti subjektům 

provádějícím činnost ve vlastních zařízeních), 

• účelností požadované dotace, 

• případně dalšími pomocnými pracovními kritérii komise.  

Závěr 

Koncepce tělovýchovy a sportu města Havířova vychází ze zákona o podpoře sportu, z něhož vyplývá, že obec 
vytváří ve své samostatné působnosti podmínky pro rozvoj sportu na svém území. Město trvale zabezpečuje 
možnosti sportování pro všechny občany, a to nejen na úrovni vrcholové a výkonnostní, ale i masově rekreační. 
Zajišťuje výstavbu nových sportovišť, jejich rekonstrukci, provozování a údržbu. Přínos koncepce spočívá 
ve větší přehlednosti toku i výše městských financí plynoucích do oblasti sportu a tělovýchovy. Vůlí města 
je soustavně a trvale podporovat činnost nejen sportovních subjektů, ale i aktivit havířovských občanů, které 
je neustále podněcují k pravidelnému pohybu a zdravému životnímu stylu. 

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA HAVÍŘOVA PRO OBDOBÍ 2018–2022 

Sport a volnočasové aktivity 

• Budeme nadále vytvářet podmínky k zajištění sportovního vyžití ve městě, včetně podpory vzniku nové 

sportovní a volnočasové infrastruktury (sportovišť) 

• Budeme zejména podporovat subjekty pracující s mládeží, včetně sportovních kroužků na základních 

a mateřských školách 

• Budeme pokračovat v rekonstrukci školních hřišť 

• Budeme pokračovat v hledání prostoru pro přípravné práce na výstavbu druhé ledové plochy pro hokej, 

krasobruslení a veřejné bruslení 

• Dokončíme výstavbu nového skate parku včetně dalších sportovních prvků 

• Vybudujeme nové hokejbalové hřiště u ZŠ Pujmanové 

• Rozšíříme cvičební prvky pro venkovní cvičení pro občany našeho města 
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SHRNUTÍ STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ 

STRATEGICKÉ DOKUMENT Y EU ,  ČR A MSK  
Ze strategických dokumentů na úrovni Evropské unie, České republiky a Moravskoslezského kraje 
vyplývají zejména následující poznatky související s rozvojem sportu na lokální úrovni: 

• důraz na ekonomickou a společenskou efektivnost provozu sportovišť, 

• nutnost spoluúčasti samospráv při rozvoji sportovní infrastruktury, 

• akcent na prostorovou dimenzi sportovních zařízení (plánování podle vybavenosti lokalit), 

• potenciál různých kampaní za účelem zvyšování sportovní účasti, 

• význam sportovních akcí pro všechny a sportovních akcí vrcholového sportu, 

• sport jako nástroj zdravotní politiky pro boj s obezitou a zvyšování pohybové gramotnosti, 

• podpora sportu zdravotně znevýhodněných osob, 

• sport jako nástroj boje s negativními sociálními jevy, 

• transparentnost podpory sportu, 

• význam rozvoje školního sportu, 

• vzdělávání odborníků v oblasti sportu (trenéři, funkcionáři, dobrovolníci), 

• vztah a spolupráce města a MSK při rozvoji sportu, 

• oceňování sportovců a dalších aktérů. 

SHRNUTÍ  STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ MĚSTA  
Strategické dokumenty města naznačují následující oblasti rozvoje sportu, z nichž se značná část prolíná 
s dokumenty vyšších územních celků (viz související strategické dokumenty EU, ČR a MSK).  

Dále je třeba zdůraznit, že v SURM byly mezi aktivitami jmenovány významné investice – výstavba 
moderní multifunkční sportovní haly a výstavba krytého aquaparku, tedy projekty, které do roku 2020 
realizovány nebudou, naopak nový skate park s in-line oválem a dalšími zařízeními byl otevřen 
v letošním roce (2019). Ze strategických dokumentů města tak vyplývají zejména následující oblasti 
rozvoje sportu, které budou promítnuty v návrhové části: 

• sport jako součást nezaměnitelné tváře města, 

• důraz na vytváření kvalitního zázemí pro sport, 

• potenciál spolupráce sportovních spolků a oddílů, 

• rozšiřování nabídky sportovních aktivit, 

• potřeba výstavby některých investičně i provozně náročných staveb (mimo jiné druhá ledová plocha, 

aquapark, multifunkční hala), 

• důraz města na podporu sportovních akcí, 

• potenciál efektivního využití školních hřišť a tělocvičen, 

• důraz města na cyklodopravu a cyklistiku jako součást volného času obyvatel, 

• důraz na bezpečnost cyklostezek a cyklotras, 

• potřeba rozvoje podmínek pro in-line bruslení, 

• nutnost rekonstrukce sportovišť, 

• potřeba rekonstrukce a revitalizace školních hřišť, 

• sport jako nástroj prevence negativních společenských jevů, 

• sport ve školách a potenciál spolupráce mezi školami a dalšími organizacemi.
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ANALYTICKÁ ČÁST 
Analytická část nabízí přehled analýz současného stavu rozvoje sportu v Havířově. Nejprve je prezentována 
analýza aktérů. Na analýzu aktérů navazuje základní charakteristika města, další část je věnována sportovní 
infrastruktuře. Dále jsou shrnuty výsledky dotazníkového šetření. Součástí je také pasáž věnovaná havířovskému 
organizovanému sportu. V rámci analytické části byla věnována pozornost také financování sportu, včetně 
vývoje finanční podpory z rozpočtu města a srovnání s dalšími městy. 

ANALÝZA AKTÉRŮ 
Prvotním cílem pro vymezení základního rámce Plánu rozvoje sportu je identifikovat hlavní aktéry – instituce, 
organizace či skupiny, které mohou ovlivňovat rozhodování o podpoře sportu a vytvářet podmínky pro jeho 
realizaci. Pro tyto potřeby byla provedena analýza aktérů, jejíž cílem bylo aktéry identifikovat a pokusit se popsat 
jejich vztah ke sportu, pozici v Havířově a působnost dané instituce. 

VEDENÍ MĚSTA, RADA A ZASTUPITELSTVO  
Důraz vedení města na oblast sportu je zřejmý. Sport je součástí Programového prohlášení Rady města 
Havířova pro období 2018–2022 (viz Strategické dokumenty města a sport). Oblast sportu, včetně příspěvkové 
organizace města Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov (SSRZ), je v gesci uvolněného člena Rady 
města Havířova pro sport. Programové prohlášení se dotýká sportu také v prioritní oblasti Školství. Body 
Programového prohlášení Rady města Havířova jsou v závěrečné části konfrontovány s poznatky vzešlými 
z dílčích analýz a s formulovanými doporučeními pro budoucí rozvoj sportu v Havířově. 

SPORTOVNÍ KOMISE  
Sportovní komise má celkem 11 členů, funkci tajemníka komise vykonává referent pro sport odboru školství 
a kultury. Komise je poradním orgánem Rady města Havířova v oblasti rozvoje sportu a je radě města ze své 
činnosti odpovědná. Pět členů komise je představiteli havířovských sportovních klubů.  

Komise předkládá radě města návrhy na způsob financování sportu, na zlepšení činnosti sportovních kroužků 
na školách a na podporu sportovních aktivit – konkrétně: poskytování vhodných prostor a ploch pro sportovní 
aktivity, poskytování metodické pomoci subjektům, které vyvíjí činnost v oblasti sportu, finanční podporu 
sportovních akcí, které reprezentují Havířov, rozšiřují počet zájemců o tyto aktivity a mají celoměstský význam. 

Poradní funkce spočívá ve sledování a předkládání stanovisek radě k problematice sportovních aktivit, 
vyjádření k žádostem o poskytnutí dotace z rozpočtu města a předkládání stanovisek radě k navrhovaným 
projektům meziblokových sportovišť. Při výkonu této funkce komise spolupracuje s odborem komunálních 
služeb a odborem územního rozvoje.  

ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY  
V rámci MMH je oblast sportu zařazena pod odbor školství a kultury (OŠK), který mimo jiné: 

• vytváří podmínky pro plnění povinné školní docházky, předškolního vzdělávání a zájmového vzdělávání,  
• zabezpečuje činnosti na úseku rozvoje sportu, kultury, školství a volného času, 
•  zabezpečuje dotační politiku města vůči žadatelům v oblasti sociální, sportovní, kulturní, školské, v oblasti 

prevence kriminality a v dalších oblastech dle Zásad o poskytování dotací, 
• spolupracuje se sportovními, kulturními a jinými neziskovými organizacemi a navrhuje finanční spoluúčast 

města na zabezpečení činnosti sportovních, kulturních a jiných neziskových organizací, 
• připravuje podklady a administrativně zajišťuje jednání komisí Rady města Havířova, 
• je odvětvovým odborem vůči příspěvkovým organizacím města Správa sportovních a rekreačních zařízení, 

Městské kulturní středisko Havířov, Městská knihovna Havířov, ASTERIX – středisko volného času, p.o. 
a těm, které jsou školou (PO). 

Odbor je členěn na dvě oddělení – oddělení školství a oddělení dotací a volnočasových aktivit. Do oddělení 
dotací a volnočasových aktivit spadá funkce referenta pro sport, do oddělení školství jsou zařazeny techničky 
zabezpečující údržbu, opravy a rekonstrukce sportovišť, která nespadají pod jiné odbory a SSRZ. 

ODBOR KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB  
Odbor vykonává mimo jiné správu městského mobiliáře, včetně dětských a víceúčelových hřišť, jejich údržbu 
a rozvoj místních komunikací, zeleně a vodních toků v majetku města Havířova, jejich součástí a příslušenství 
a zajišťuje údržbu cykloodpočívadel v majetku města.  

ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
Odbor plní důležitou úlohu z hlediska předkládání projektové dokumentace k investičním akcím. Odbor 
je rozdělen na dvě oddělení – oddělení investic a oddělení územního plánování. Oddělení územního plánování 
vykonává činnost úřadu územního plánování pro správní obvod ORP Havířov. Oddělení investic má 
9 zaměstnanců, v jeho kompetenci jsou investiční akce města. Činnost oddělení se tak přímo dotýká rozvoje 
sportovní infrastruktury, oddělení má vliv na plánování, konečnou podobu a charakter sportovních staveb. 
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ODDĚLENÍ STRATEGICKÉHO ROZVOJE KANCELÁŘE PRIMÁTORA 
Oddělení má 9 zaměstnanců, zpracovává a podává žádosti o poskytnutí podpory, administrace, vyhodnocení 
projektů a kontrolu zajištění výstupů či poskytování konzultací ohledně možnosti zpracování a podávání žádostí 
do dotačních programů. V oblasti sportu se podílí na získání finančních prostředků pro vybudování nových 
či rekonstrukci a údržbu již existujících sportovních zařízení. 

SPRÁVA SPORTOVNÍCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ HAVÍŘOV (SSRZ) 
SSRZ je příspěvkovou organizací města zřízenou za účelem provozování některých sportovních zařízení 
ve vlastnictví SMH. Do správy SSRZ jsou svěřena také školní hřiště. Cílem organizace je, aby sportoviště byla 
využívána co nejvyšším počtem obyvatel, zejména dětmi a mládeží všech sociálních vrstev. 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO HAVÍŘOV (MKS) 
V rámci mimoškolní výchovy občanů realizuje různé pohybové kurzy, činnost MKS je spojená s pronájmem 
prostor tanečním skupinám. MKS organizuje jógu pro seniory, cvičení, aerobic a body styling, powerjógu, čchi-
kung, pohybovou výchovu pro děti a mládež, pilates, cvičení pro ženy, zdravotní cvičení, jógu a tai-či. MKS 
pořádá kurzy společenského tance pro dospělé. Pod MKS patří i mažoretky KALA. MKS je pořadatelem akce 
Ocenění osobností společenského života statutárního města Havířova. Mezi různými kategoriemi jsou zařazeny 
také aktivity sportovní a volnočasové (žákovské až dospělé kategorie). MKS rovněž vydává Radniční listy. 

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
Městské informační centrum je součástí Městské knihovny Havířov. Činnost městského informačního centra 
je zaměřena na poskytování informací občanům města a návštěvníkům Havířova. Informační servis kompletně 
pokrývá veškeré aktivity týkající se návštěvníků našeho města a umožňuje využití všech možností, které Havířov 
poskytuje. Jedná se o nabídku ubytování, stravování, návštěv kulturních akcí a památek a sportovního vyžití. 

ŠKOLY 
V Havířově sídlí 17 základních škol a 18 mateřských škol zřízených SMH, 11 středních škol a 2 základní umělecké 
školy v působnosti Moravskoslezského kraje a 1 soukromá vysoká škola. Základní i střední školy disponují 
vlastními sportovními zařízeními pro sportovní aktivity nejen žáků, ale také pro veřejnost. 

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU ASTERIX  
SVČ Asterix je příspěvkovou organizací zřízenou městem Havířov a patří mezi školská zařízení. Hlavní náplní 
činnosti jsou volnočasové a sportovní aktivity dětí a mládeže zaměřené na osobnostní rozvoj mladých lidí 
prostřednictvím zájmových kroužků, soutěží, exkurzí, zábavných, osvětových akcí či příměstských táborů. 

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 
Krajský úřad MSK sehrává důležitou úlohu z hlediska distribuce dotací na podporu sportu na základě Plánu 
rozvoje sportu v Moravskoslezském kraji a příslušných programů (více viz dále). 

LOKÁLNÍ MÉDIA  
Havířov vydává měsíčník Radniční listy, jenž je zpravodajem statutárního města. Měsíčník vychází v nákladu 
36 tisíc výtisků, je distribuován zdarma do všech havířovských domácností. Ve vztahu ke sportu mají Radniční 
listy potenciál informovat o dění ve sportovních klubech, o sportovních službách poskytovaných městem 
či sportovních akcích, a to jak z hlediska aktivní účasti, tak pro potřeby diváckého sportu.  

Dalším médiem je regionální internetový televizní portál TV Polar, který má ve vztahu ke sportu obdobný 
potenciál jako Radniční listy a internetová videokronika města Havířova, která mapuje společenské, kulturní, 
sportovní i další dění ve městě. Město využívá také oficiální webové a facebookové stránky.  

OBČANÉ MĚSTA  
Občanům města Havířova je věnován prostor v samostatné části dokumentu. Jedno z těžišť analytické části 
je založeno právě na výzkumu mezi obyvateli města, tyto poznatky tak přinášejí podrobný náhled na oblast 
sportu v Havířově z pohledu jeho obyvatel napříč různými věkovými skupinami. 

SPORTOVNÍ KLUBY A SPOLKY 
V Havířově působí více než 80 samostatných sportovních subjektů, podrobněji je spolkovému sektoru věnován 
prostor v analytické části. 

KOMERČNÍ SEKTOR  
Rovněž komerční sektor se podílí na vytváření podmínek pro sport. V tomto případě jde zejména o poskytování 
služeb v rámci posiloven, fitness center a podobných zařízení nebo pořádání sportovních akcí. Přehled 
soukromých sportovišť je součástí analýzy sportovní infrastruktury města v analytické části. 

MIKROREGION ŽERMANICKÉ A TĚRLICKÉ PŘEHRADY 
Jeden z hlavních cílů Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady je rozvoj turistiky, cestovního ruchu 
a rekreace. Přesah do oblasti sportu se týká zejména rozvoje cyklostezek, které mají potenciál bezpečně 
propojit Havířov s vyhledávanou rekreační oblastí Žermanické a Těrlické přehrady, které jsou navštěvovány 
jak obyvateli Havířova a spádové oblasti, tak rovněž návštěvníky města a celého regionu. 
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY MĚSTA 
Statutární město Havířov je součástí ostravské aglomerace – nachází se ve východní části Moravskoslezského 
kraje v okrese Karviná, na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti. Město Havířov je zároveň obcí 
s rozšířenou působností, jejíž správní obvod sousedí s pěti dalšími obvody ORP: Český Těšín, Frýdek-Místek, 
Ostrava, Orlová a Karviná. 

HISTORICKÝ VÝVOJ  
Havířov, jako nejmladší město v ČR, je ojedinělé svým způsobem vzniku. Havířov totiž vznikal podle územního 
plánu, který dodržoval zásady urbanismu a byl koncipován jako město kvalitního bydlení. V tomto se od většiny 
měst v ČR odlišuje, od počátků bylo totiž prioritou životní prostředí s nabídkou bohatého rekreačního vyžití. 
Havířov se od 50. let značně rozrostl. Největší počet obyvatel město zaznamenalo v roce 1986, tehdy zde žilo 
téměř 100 000 lidí. V současnosti má Havířov 72 000 obyvatel, většina pracujících dojíždí za prací do okolních 
měst, především do Ostravy. Značná část města stále odpovídá původní koncepci zakladatelů Havířova. 

 

KLIMATICKÉ PODMÍNKY ,  GEOGRAFIE  A DEMOGRAFIE  
Město má mírné klimatické podmínky. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 8°C a průměrné roční srážky 
kolem 800 mm. Převládají větry od jihozápadu a západu. Havířovem protéká v těsné blízkosti centra řeka 
Lučina, jejíž meandry jsou přírodní památkou – tvoří přirozený neregulovaný tok Lučiny, která se vine městem 
v délce kolem 2,5 km. Okolí řeky je důležitou lokalitou z hlediska trávení volného času havířovské populace. 
V těsném okolí Havířova se dále nachází dvě přehrady, Těrlická a Žermanická, které jsou havířovskými občany 
v letních měsících rovněž vyhledávaným místem pro trávení volného času. Destinací pro volnočasové aktivity 
je rovněž relativně blízké pohoří Beskydy či vzdálenější Jeseníky. 

Podle počtu obyvatel je Havířov 12. největším městem České republiky, čímž jej lze zařadit do skupiny krajských 
měst. Havířov má více obyvatel než 2 krajská města (Jihlava a Karlovy Vary). Z hlediska navazujícího území 
je Havířov umístěn mezi další aglomerace – Ostravu s 290 tis. obyvateli a Karvinou s 54 tis. obyvateli. Východní 
hranice města leží necelých 10 km od státní hranice s Polskou republikou. 

V Moravskoslezském kraji je Havířov druhým největším sídlem podle počtu obyvatel. Populace Havířova však 
rok od roku ubývá a z nejmladšího města ČR se stává město s relativně rychle stárnoucím obyvatelstvem. 
Zatímco v roce 2001 byl počet obyvatel 85,5 tisíc, o deset let později se počet snížil na hodnotu 78,5 tisíc 
obyvatel v roce 2011 a v roce 2018 byl pak stav obyvatelstva v Havířově necelých 72 tisíc obyvatel. 
Graf 1.1 naznačuje vývoj věkové struktury obyvatel Havířova od roku 2011. 
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Graf 1.1 tak ilustruje proces stárnutí obyvatel, zatímco v roce 2001 se obyvatelé starší 65 let podíleli na celkové 
populaci 12,6 procenty, v roce 2018 je podíl nejstarší skupiny obyvatel téměř 22 %. Pozitivní je zjištění, 
že po dlouhém období přestal klesat absolutní počet obyvatel v nejmladší kategorii 0–14 let. 

Havířov má také další specifikum – výrazně vysokou hustotu obyvatel (přibližně 2 250 obyvatel/km²), ta patří 
mezi nejvyšší v České republice (hustota zalidnění ČR je 134 ob./ km²) – například Ostrava má hustotu obyvatel 
1 350/km² a Karviná 918/km². Vysoká hustota obyvatel Havířova tak omezuje potenciál města pro další rozvoj, 
což se výrazně dotýká také problematiky rozvoje sportovní infrastruktury, kladem je naopak relativní 
dostupnost sportovních zařízení a služeb pro obyvatele města. 

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ  
Statutární město Havířov lze rozdělit na 6 katastrálních území. Dále je území města rozděleno na 8 částí města, 
jak znázorňuje Tabulka 1.1. Z tabulky vyplývá, že 3 části města mají hustotu dokonce vyšší než 4 500 
obyvatel/km². Nejnižší hustotu a zároveň nejnižší počet obyvatel mají Dolní Suchá a Dolní Datyně. Mezi částmi 
města se také výrazně liší věková struktura obyvatel – podíl obyvatel starších 60 let je nejvyšší v Podlesí (37 %) 
a relativně vysoký podíl je také v části Město, která má více než 31 000 obyvatel. 

Tabulka 1.1 Základní charakteristiky částí města (2019) 

Část města Plocha (ha) Počet obyvatel Hustota obyv./ km² 
Podíl obyvatel 
starších 60 let 

Město 643 31 489 4 899 28,4% 

Prostřední Suchá 596 4 567 766 27,9% 

Dolní Suchá 437 877 200 22,5% 

Bludovice 420 2 735 651 29,9% 

Šumbark 380 17 471 4 599 19,8% 

Životice 303 1 340 442 22,5% 

Dolní Datyně 217 563 258 24,5% 

Podlesí 211 14 008 6 638 37,0% 
 

Havířov je zároveň obcí s rozšířenou působností (ORP). Z hlediska rozlohy patří správní obvod ORP Havířov 
k menším obvodům (88 km²). Počet obyvatel je necelých 88 tisíc, což znamená, že 82 % obyvatel SO ORP jsou 
obyvatelé Havířova. Obvod tvoří pouze 5 obcí: Havířov, Horní Bludovice, Těrlicko, Albrechtice, Horní Suchá. 
Nezaměstnanost ve správním obvodu se mezi lety 2016 a 2017 snížila o dva procentní body z 10,2 % na 8,2 % 
v roce 2017. V obcích správního obvodu nedochází k tak výraznému úbytku obyvatel jako v Havířově, v Horních 
Bludovicích a Těrlicku lze v posledních letech pozorovat dokonce nárůst počtu obyvatel. 
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HAVÍŘOV A SPORT  
Město Havířov patří k významným sportovním centrům regionu. V Havířově byla vychována řada špičkových 
sportovců, kteří proslavili nejen město Havířov v rámci ČR, ale dosáhli také mezinárodních úspěchů. Havířov 
je tradičním městem kolektivních či individuálních sportů a zároveň centrem pro pořádání vrcholných 
sportovních událostí. V posledních letech se v Havířově významně prosazují také relativně nové sportovní 
disciplíny, včetně moderních sportovních odvětví jako jsou taneční sporty nebo parkour. 

Vzhledem k výše naznačeným demografickým charakteristikám je zároveň v Havířově robustní poptávka 
po možnostech sportovně-rekreačního vyžití obyvatel, k jejichž uspokojování město Havířov přispívá realizací 
sportovní politiky města směřující k podpoře sportu v co možná nejširším kontextu, od neorganizovaných 
aktivit obyvatel, přes soutěžní sport ve sportovních klubech a oddílech, až po sport vrcholový, jehož zástupci 
reprezentují město navenek. Nabídku sportovních zařízení v majetku města pak doplňují zařízení středních 
škol, sportoviště v majetku havířovských spolků nebo sportovní zařízení a služby komerčního sektoru. 

Záměrem města Havířova je tedy nadále vytvářet a rozvíjet kvalitní podmínky pro provozování sportovních 
aktivit všech svých občanů. Vzhledem k dlouhodobému procesu stárnutí havířovské populace by mělo být 
jedním ze základních pilířů sportovní politiky města udržení pohybových aktivit nejstarších skupin obyvatel, což 
by se mělo promítnout v jejich zdravotním stavu a související prevenci civilizačních onemocnění. 

Realizované šetření potvrdilo, že sport je v Havířově jednou z nejvyhledávanějších volnočasových aktivit. 
V Havířově se nacházejí sportoviště nejrůznějšího typu, některá překračují svým významem hranice města, 
neboť se v nich odehrávají utkání, závody a soutěže celostátního významu. Důležitým aktérem rozvoje sportu 
je příspěvková organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, která provozuje většinu provozně 
náročných sportovišť. Opomenout nelze ani zařízení v majetku spolků, které je kromě vlastní činnosti poskytují 
veřejnosti, a sportoviště základních a středních škol. Na opačném konci škály sportovní nabídky stojí volně 
přístupná mezibloková hřiště, která slouží především obyvatelům žijícím v docházkové vzdálenosti.  

Tradiční sportovní zařízení využívají zejména členové spolků a účastníci amatérských soutěží, které mají 
v Havířově rovněž vybudovanou tradici. Spolky a sportovci mnohdy narážejí na nedostatečnou kapacitu, 
zejména sportovních hal a tělocvičen, což je problém, který řeší i další města v České republice. 

Míčovým sportům by měla v Havířově pomoci realizace Centra reprezentace stolního tenisu, které by mělo být 
otevřeno v roce 2020. Vznikne tak unikátní specializované sportoviště s 20 hracími stoly, moderním zázemím 
i ubytováním pro účastníky turnajů či mezinárodních kempů. Centrum bude jedním z největších 
specializovaných areálů svého druhu v Evropě a pomůže jak reprezentaci stolního tenisu ČR, tak rovněž 
ke zvýšení prestiže stolního tenisu nejen v Havířově. Kromě stolních tenistů by zde měly najít prostory 
pro trénink také jiné míčové sporty. Centrum reprezentace stolního tenisu vzniká ve sportovním areálu v části 
města Šumbarku, kde se již nachází fotbalové hřiště, tenisový areál a krytý plavecký bazén. V tomto areálu 
je plánována také výstavba dalších sportovních zařízení. 

Velmi vytížená je ledová plocha ve Víceúčelové hale. Město zvažuje výstavbu druhé kryté ledové plochy, 
pro kterou hledá vhodnou lokalitu. Ta by umožnila mládeži z hokejového a krasobruslařského oddílu trénovat 
v rozumných časech, zároveň by se rozšířila dostupnost veřejného bruslení a saturována by byla rovněž vysoká 
poptávka po pronájmu ledové plochy ze strany amatérských sportovců. 

V současnosti lze zaznamenat vysokou poptávku veřejnosti po workoutových a parkourových zařízeních, neboť 
roste napříč věkovými skupinami obliba cvičení s vlastním tělem. K workoutovým zařízením v částech Město, 
Šumbark a Životice by měla postupně přibývat další. V rámci postupné revitalizace veřejného prostoru bude 
vhodné reflektovat vysokou poptávku veřejnosti právě po takových aktivitách. Převážně soukromí 
provozovatelé dostatečně vykrývají nabídku sportovních služeb jako jsou posilovny, fitness centra či sauny. 

Další důležitou oblast rozvoje sportu představuje nabídka vodních ploch. Ve městě funguje pod správou SSRZ 
oblíbené venkovní koupaliště Jindřich. Krytý plavecký bazén na Šumbarku je majetkem Moravskoslezského 
kraje a provozován SŠ a ZŠ Havířov-Šumbark. Menší bazén provozuje ZŠ Hrubínova v Podlesí, k dispozici je 
rovněž bazén v Městské sportovní hale, který je využíván pro výuku plavání dětí mateřských škol, plavání rodičů 
a dětí, výuku plavání kojenců a batolat a rekondiční plavání žen. 

Hřiště základních škol spravuje SSRZ, mnoho z těchto sportovišť vyžaduje rekonstrukci. Základní i střední školy 
nabízí v odpoledních hodinách a o víkendech možnost pronájmu tělocvičen. Vzhledem k tomu, že většina 
tělocvičen je stejného stáří, i v této oblasti čekají Havířov nemalé investice do rekonstrukcí. 

Velký důraz klade město Havířov na rozvoj podmínek pro cyklistiku. V porovnání s dalšími městy má Havířov 
vybudovanou sít cyklostezek, které slouží nejen pro volnočasové využití, ale také jako alternativa k ostatním 
formám dopravy. Rozvoj cyklistiky na území Havířova by měl podpořit bikesharing spuštěný v červenci 2019. 
Prioritou města jsou cyklotrasy a cyklostezky k rekreačním oblastem Těrlické a Žermanické přehrady. 
K umožnění cestování obyvatel do zaměstnání by přispěla cyklostezka mezi Havířovem a Ostravou. 

Následující část nabízí přehled sportovních zařízení, která se nacházejí na území města. 
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SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 
Tato kapitola je rozdělena do několika částí podle účelu, charakteru vlastnictví či provozu sportovních zařízení 
v Havířově. Cílem kapitoly je zmapovat sportovní zařízení a poskytnout celkový obraz o sportovní infrastruktuře 
města, charakterizovat účel, stav či potenciál rozvoje sportovních zařízení. 

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVN Í  HALY  
Tabulka 2.1 demonstruje přehled víceúčelových sportovních hal, které poskytují podmínky pro širší škálu 
sportovních odvětví. Předmětem analýzy je také Víceúčelová hala Havířov, jejíž hlavní součástí je ledová plocha 
pro hokej, krasobruslení a veřejné bruslení. 

Tabulka 2.1 Přehled víceúčelových sportovních hal v Havířově 

Označení 

na mapě 
Objekt Zařízení 

Vlastnické 

právo 
Provozovatel Stav 

Potenciál 

rozvoje 

H1 

Městská 

sportovní hala 

Slavie 

3 tělocvičny (1 pro 

sálové sporty, 1 pro 

gymnastiku a 

úpolové sporty), 

sauna, badminton, 

bazén, posilovna 

SMH SSRZ vyhovující 
rozšíření 

zázemí 

H2 
Víceúčelová 

hala Havířov 

krytá ledová plocha, 

bowling 4 dráhy, 

tělocvična 

SMH SSRZ vyhovující 
renovace 

bowlingu 

H3 
Sportovní hala 

Žákovská 

víceúčelová hala 

pro basketbal, 

volejbal, florbal, 

futsal a badminton 

SMH SSRZ vyhovující 

rozšíření 

šatnového 

zázemí 

H4 
Tělocvična 

Palackého 

lezecká stěna 

vhodná pro děti a 

začátečníky, 

badminton 

SMH SSRZ vyhovující 
boulderingová 

stěna 

H5 
Vzpěračská 

hala Havířov 

zařízení pro 

vzpírání, fitcentrum, 

tělocvičny, 

badminton, 

saunárium 

Sportovní klub 

vzpírání Baník 

Sportovní klub 

vzpírání Baník 
vyhovující 

rekonstrukce a 

renovace haly 

H6 
Centrum 

Severka 

tělocvična, 

posilovna 

soukromý 

majitel 

Karate 

Havířov, z.s. 
vyhovující - 

H7 
Sportoviště 

Hodně dobré 

multifunkční hala s 

umělým povrchem 

(basketbal, volejbal, 

tenis vč. cvičné 

stěny, stolní tenis), 

tělocvična, sauna, 

badminton, 

jumping, 2 venkovní 

tenisové kurty 

soukromý 

majitel 

soukromý 

provozovatel 
vyhovující  - 

H8 
Sportovní hala 

pro stolní tenis 

sportovní hala se 

zázemím a 

ubytovacími 

kapacitami 

Sportovní klub 

stolního tenisu 

Baník Havířov 

Sportovní klub 

stolního tenisu 

Baník Havířov 

nové 

zařízení 
- 
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TĚLOCVIČNY A SPORTOVNÍ HALY ZÁKLADNÍCH ŠKOL  
Následující část je věnována krytým sportovištím – víceúčelové haly na přechozí straně (Tabulka 2.1) doplňují 
tělocvičny či sportovní haly základních a středních škol. Níže uvedená Tabulka 2.2 je zaměřena na sportoviště 
základních škol, na další straně navazují tělocvičny a sportovní haly provozované středními školami 
na území Havířova. 

Tabulka 2.2 Přehled tělocvičen a sportovních hal základních škol 

Označení 

na mapě 
Objekt Zařízení Povrch Rozměry Stav 

Dostupn

ost pro 

veřejnost 

ZŠT1 
ZŠ a MŠ Frýdecká 

Havířov–Bludovice 
tělocvična palubovka 15,5x9,5 m vyhovující ANO 

ZŠT2 
ZŠ a MŠ Selská 

Havířov–Bludovice 
tělocvična PVC 14,5x12 m vyhovující ANO 

ZŠT3 
ZŠ 1.máje  

Havířov–Město 
tělocvična palubovka 26x15 m vyhovující ANO 

ZŠT4 
ZŠ Gorkého  

Havířov–Město 
tělocvična palubovka 18x11 m 

porušený 

nátěr podlahy 
ANO 

ZŠT5 
ZŠ M. Kudeříkové 

Havířov–Město 

tělocvična 1 

tělocvična 2 

tělocvična 3 

durotan 

durotan 

PVC 

27x15 m 

27x15 m 

12x6 m 

1+2 

uzavřeny 

3 - dobrý 

1+2 ANO 

po 

rekonstrukci 

NE 

ZŠT6 
ZŠ Na Nábřeží 

Havířov–Město 

tělocvična 1 

tělocvična 2 

palubovka 

palubovka 

23,5x12 m 

23,5x12 m 
vyhovující ANO 

ZŠT7 
ZŠ Žákovská 

Havířov–Město 

tělocvična 1 

gym. tělocvična 2 

tělocvična 3 

palubovka 

gym. koberce 

PVC 

24x12 m 

24x12 m 

15,5x5,5 m 

vyhovující ANO 

ZŠT8 
ZŠ F. Hrubína 

Havířov–Podlesí 
tělocvična palubovka 25x12 m 

nutná 

rekonstrukce 
ANO 

ZŠT9 
ZŠ Mládežnická 

Havířov–Podlesí 

tělocvična 1 

tělocvična 2 

palubovka 

palubovka 

24x12 m 

18x12,5 m 

nevyhovující 

stav parket 

vyhovující 

ANO 

ZŠT10 
ZŠ K. Světlé 

Havířov–Podlesí 

tělocvična 1 

balet. sálek 2 

posilovna 3 

palubovka 

koberce 

koberec 

26 x14 m 

6x5 m 

6x5 m 

vyhovující ANO 

ZŠT11 
ZŠ Kpt. Jasioka 

Havířov–Pr. Suchá 
tělocvična palubovka 18x10 m dobrý ANO 

ZŠT12 
ZŠ Jarošova 

Havířov–Šumbark 
tělocvična palubovka 18x10 m vyhovující ANO 

ZŠT13 
ZŠ M. Pujmanové 

Havířov–Šumbark 

tělocvična 1 

tělocvična 2 

palubovka 

palubovka 

24,5x12 m 

18,5x12 m 
vyhovující ANO 

ZŠT14 
ZŠ Gen. Svobody 

Havířov–Šumbark 

tělocvična 1 

tělocvična 2 

fitcentrum 

palubovka 

palubovka 

koberec 

25x11,5 m 

19x11,5 m 

7x4 m 

vyhovující ANO 

ZŠT15 
ZŠ Školní  

Havířov–Šumbark 
tělocvična palubovka 22 x12 m nevyhovující ANO 

ZŠT16 
ZŠ a MŠ Zelená 

Havířov–Životice 

bez tělocvičny, 

mají pouze malou 

místnost 

- - nevyhovující  NE 

ZŠT17 
ZŠ Moravská  

Havířov–Šumbark 

tělocvična 1 

tělocvična 2 

palubovka 

palubovka 

24x12 m 

24x12,5 m 
vyhovující ANO 
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TĚLOCVIČNY A SPORTOV NÍ HALY STŘEDNÍCH ŠKOL  

Tabulka 2.3 Přehled tělocvičen a sportovních hal středních škol 

Ozna

čení 

na 

mapě 

Objekt Zařízení Povrch Rozměry Stav 

Dostupn

ost pro 

veřejnost 

SŠT1 

Gymnázium 

Komenského 

Havířov–Město 

tělocvična 

posilovna 

palubovka 

koberec 

16x8 m 

12x2,5, 

7x3m 

vyhovující ANO 

SŠT2 

Gymnázium 

Studentská  

Havířov–Podlesí 

tělocvična 

gymnastický sál 

posilovna 

palubovka 

parkety 

koberec 

24x12 m 

9x7 m 

9x7 m 

nevyhovující 

tělocvična 

ANO 

ANO 

NE 

SŠT3 

Střední škola 

Sýkorova,  

Havířov–Šumbark  

tělocvična 1 

tělocvična 2 

posilovna, vesl. trenažer 

parkety 

parkety + taraflex 

beton s kobercem 

32x18 m 

31x14 m 

8,5x6 m 

 

vyhovující 

 

ANO 

NE 

NE 

SŠT4 

SŠ technických 

oborů, Lidická 

Havířov–Šumbark 

tělocvična palubovka 27x14,5 m vyhovující ANO 

SŠT5 

Střední škola 

a Základní škola 

Školní  

Havířov–Šumbark 

tělocvična dřevo, vlys 36x20,5 m vyhovující ANO 

SŠT6 

SPŠ 

elektrotechnická 

Havířov–Město 

tělocvična palubovka 30x18 m vyhovující ANO 

SŠT7 
SPŠ stavební 

Havířov–Podlesí 

tělocvična 

posilovna 

palubovka 

koberec 

26,5 x 15 

10,5x5 m 
vyhovující 

ANO 

ANO 

SŠT8 

Střední škola, 

Havířov–Prostřední 

Suchá 

tělocvična 

posilovna 

palubovka 

zátěžový koberec 

26x14,5 m 

10x7 m 
vyhovující 

ANO 

ANO 

 



P L Á N  R O Z V O J E  S P O R T U  M Ě S T A  H A V Í Ř O V A  2 0 1 8 – 2 0 2 5  

25 

STADIONY ,  FOTBALOVÉ AREÁLY A HŘIŠTĚ  
Další tabulka nabízí přehled a charakterizuje stav sportovních zařízení, která jsou primárně určená pro atletiku 
a fotbal. Součástí nejsou sportovní zařízení škol, která rovněž poskytují podmínky pro tyto sporty. Venkovním 
zařízením škol se věnujeme v dalších částech analýzy. 

Tabulka 2.4 Přehled stadionů a fotbalových hřišť v Havířově 

Označení 

na mapě 
Objekt Zařízení Majitel Provozovatel Stav 

Potenciál 

rozvoje 

S1 

MFA – 

Prostřední 

Suchá 

hlavní stadion 

s přírodním 

trávníkem, 

umělá závlaha 

SMH SSRZ vyhovující - 

S2 

MFA – 

Prostřední 

Suchá 

tréninkové 

hřiště 

s přírodním 

trávníkem, 

umělá závlaha 

SMH SSRZ vyhovující - 

S3 

MFA – 

Prostřední 

Suchá 

tréninkové 

hřiště 

s umělým 

trávníkem 

SMH MFK vyhovující - 

S4 

Fotbalový 

areál – Dolní 

Datyně 

hlavní hřiště 

s přírodním 

trávníkem 

SMH SSRZ vyhovující 
renovace 

zázemí, šaten 

S5 

Fotbalový 

areál – Dolní 

Datyně 

tréninkové 

hřiště 

s přírodním 

trávníkem 

SMH SSRZ vyhovující - 

S6 

Fotbalový 

areál – Dolní 

Datyně 

multifunkční 

hřiště 

s umělým 

povrchem 

SMH SSRZ vyhovující - 

S7 

Fotbalový 

areál U 

Letního kina 

fotbalové 

hřiště 

s přírodním 

trávníkem 

SMH 
FK Gascontrol 

Havířov, z.s. 
vyhovující 

renovace 

zázemí, šaten, 

výměna 

unimobuněk  

za budovu 

S8 

Fotbalový 

areál U 

Letního kina 

neudržované 

tréninkové 

hřiště 

SMH 
FK Gascontrol 

Havířov, z.s 
nevyhovující 

rekonstrukce 

plochy, umělý 

trávník 

S9 
Hřiště na 

ragby 

hlavní hřiště 

v přírodním 

trávníkem 

SMH SSRZ 
částečně 

vyhovující 

chybějící 

zázemí 

S10 
Atletický 

stadion 

atl. 400m ovál 

s tartanovým 

povrchem a 

sektory na 

technické 

disciplíny 

Atletický Club 

Havířov, z.s. 

Atletický Club 

Havířov, z.s. 

částečně 

vyhovující 

chybějící téměř 

celé zázemí 

S11 

Fotbalové 

hřiště 

Šumbark 

fotbalové 

hřiště 

s přírodním 

trávníkem 

TJ Slovan 

Havířov, z.s. 

TJ Slovan 

Havířov, z.s. 
vyhovující 

rekonstrukce 

střechy zázemí, 

terénní úpravy, 

stavba umělého 

trávníku pro 

tréninkové hřiště 
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TENISOVÉ KURTY A HAL Y  
Předmětem další části jsou tenisové kurty a haly, které jsou specializované na tenis. Kromě těchto (Tabulka 2.5) 
lze na území Havířova hrát tenis na multifunkčních hřištích v areálech škol a sportovních halách. 

Tabulka 2.5 Přehled tenisových kurtů a tenisových hal v Havířově 

Označení 

na mapě 
Objekt Zařízení Majitel Provozovatel Stav 

T1 

 

Tenisové 

kurty TK 

Havířov 

 

9 antukových dvorců, 

2 nafukovací haly, 

pevná hala se 2 kurty 

s umělým povrchem 

soukromý 

majitel + 

Tenisový 

klub 

Havířov, 

z.s. 

 

Tenisový klub 

Havířov, z.s. 

 

 

vyhovující 

T2 

 

 

Tennis Hill 

2 dvorce s umělým 

povrchem, 

4 antukové dvorce, 

tenisová zeď, v zimě 

nafukovací hala na 3 

kurtech 

 

soukromý 

majitel 

 

soukromý 

provozovatel 

 

 

vyhovující 

T3 
Sport servis 

Pauláth 

4 antukové dvorce, 

tenisová zeď, 1dvorec 

na nohejbal/volejbal 

soukromý 

majitel 

soukromý 

provozovatel 

 

vyhovující 

T4 
Tenisový 

kurt Podlesí 
1 tenisový kurt 

soukromý 

majitel 

soukromý 

provozovatel 

 

vyhovující 

 

VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL  
Předmětem této části jsou venkovní sportoviště základních škol, jejichž zřizovatelem je SMH. Venkovní hřiště 
jsou provozována SSRZ a většina z nich je dostupná veřejnosti. 

Tabulka 2.6 Přehled venkovních sportovišť základních škol 

Označení 

na mapě 
Objekt Zařízení Majitel 

Provo

zovat

el 

Stav 

Dostupnost 

pro 

veřejnost 

ZŠV1 
ZŠ a MŠ Frýdecká 

Havířov–Bludovice 

víceúčelové hřiště 40 x 20 m 

s umělým povrchem 
SMH SSRZ vyhovující ANO 

ZŠV2 
ZŠ a MŠ Selská 

Havířov–Bludovice 

víceúčelové hřiště 25 x 20 m 

asfaltové 
SMH SSRZ 

částečně 

vyhovující 
ANO 

ZŠV3 
ZŠ 1.máje  

Havířov–Město 

atletický ovál 150 m škvárový, 

víceúčelové hřiště s umělým 

povrchem  

SMH SSRZ nevyhovující ANO 

ZŠV4 
ZŠ Gorkého  

Havířov–Město 

atletický ovál škvárový 250 m, 

2 kurty – umělý povrch 
SMH SSRZ nevyhovující NE 

ZŠV5 
ZŠ M. Kudeříkové 

Havířov–Město 

atletický ovál 330 m s umělým 

povrchem, víceúčelové hřiště 

s umělým povrchem, skok 

vysoký, doskočiště 

SMH SSRZ vyhovující ANO 

ZŠV6 
ZŠ Na Nábřeží 

Havířov–Město 

atletický ovál 250 m škvárový, 

travnaté hřiště 
SMH SSRZ nevyhovující ANO 

ZŠV7 
ZŠ Žákovská  

Havířov–Město 

atletický ovál 250 m škvárový, 

travnaté hřiště, víceúčelové 

hřiště s umělým povrchem 

SMH SSRZ nevyhovující ANO 

ZŠV8 
ZŠ F. Hrubína 

Havířov–Podlesí 

Asfaltové a antukové hřiště, 

využívá víceúčelové hřiště 

Gymnázia, Havířov-Podlesí 

SMH SSRZ nevyhovující ANO 
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ZŠV9 
ZŠ Mládežnická 

Havířov–Podlesí 
atletický ovál 200 m antukový SMH SSRZ nevyhovující ANO 

ZŠV10 
ZŠ K. Světlé  

Havířov–Podlesí 

víceúčelové hřiště s umělým 

povrchem 45 x 20 m, 

tartanová rovinka 80 m 

s doskočištěm, travnaté hřiště 

(58 x 30 m) 

SMH SSRZ vyhovující ANO 

ZŠV11 
ZŠ Kpt. Jasioka 

Havířov–Pr. Suchá 

travnaté hřiště 40 x 30 m, 

doskočiště 
SMH SSRZ nevyhovující NE 

ZŠV12 
ZŠ Jarošova  

Havířov–Šumbark 

atletický ovál 200 m antukový, 

travnaté hřiště, asfaltové 

hřiště 2x 

SMH SSRZ nevyhovující ANO 

ZŠV13 
ZŠ M. Pujmanové 

Havířov–Šumbark 

atletický ovál 200 m s umělým 

povrchem, víceúčelové hřiště 

s um. povrchem, doskočiště 

SMH SSRZ vyhovující ANO 

ZŠV14 
ZŠ Gen. Svobody 

Havířov–Šumbark 

atletický ovál 250 m s um. 

povrchem, travnaté hřiště, 

hřiště na hokejbal, víceúč. hř. 

s um. povrchem 36x18 m 

SMH SSRZ nevyhovující ANO 

ZŠV15 
ZŠ Školní  

Havířov–Šumbark 
travnaté hřiště 64 x 42 m SMH SSRZ nevyhovující NE 

ZŠV16 
ZŠ a MŠ Zelená 

Havířov–Životice 
asfaltové hřiště SMH SSRZ nevyhovující ANO 

 

VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ STŘEDNÍCH ŠKOL  
Další tabulka znázorňuje přehled venkovních sportovišť středních škol, včetně sportoviště gymnázia. 

Tabulka 2.7 Přehled venkovních sportovišť středních škol 

Označení 

na mapě 
Objekt Zařízení Majitel 

Provozo

vatel 
Stav 

Dostupnost 

pro 

veřejnost 

SŠV1 

Gymnázium 

Studentská 

Havířov–

Podlesí 

atletický ovál 250 m s umělým 

povrchem, rovinka se čtyřmi 

drahami, doskočiště, uvnitř 2/3 

přírodní tráva, 1/3 umělá tráva 

MSK SŠ vyhovující ANO 

SŠV2 

SPŠ 

elektrotechnick

á Havířov–

Město 

asfaltové hřiště MSK SŠ vyhovující ANO 

SŠV3 

SPŠ stavební 

Havířov–

Podlesí 

atletický ovál 200 m s umělým 

povrchem, vrh koulí, doskočiště, 

fotbalové hřiště, 2x hřiště 

s umělým povrchem 

MSK SŠ vyhovující ANO 

SŠV4 

Střední škola 

Havířov–

Prostřední 

Suchá 

běžecká dráha s um. povrchem 

110 m, asfaltová plocha pro hřiště 

na streetball a basketbal, dvě 

hřiště s um. povrchem, tartanové 

dráhy, doskočiště 

MSK SŠ vyhovující ANO 

SŠV5 

Střední škola 

Sýkorova 

Havířov–

Šumbark 

tenisový kurt antukový – 

nevyužívaný, asfaltová plocha 
MSK SŠ nevyhovující NE 

SŠV6 

SŠ technických 

oborů, Lidická 

Havířov–

Šumbark 

multifunkční hřiště 46 x 20 m 

s umělým povrchem  
MSK SŠ vyhovující ANO 
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VOLNĚ DOSTUPNÁ SPECIALIZOVANÁ SPORTOVIŠTĚ V  MAJETKU MĚSTA  
Město Havířov disponuje mnoha dalšími venkovními hřišti, která jsou ve správě OKS, nebo jsou ponechána bez 
správce, jedná se zejména o mezibloková hřiště, z nichž je výrazná část v nevyhovujícím stavu, nebo slouží 
lokalita pro jiné účely. V rámci této kategorie tak byla vyčleněna ta hřiště a sportoviště, která mají specifický 
účel, meziblokovým sportovištím se věnujeme dále v textu. 

Tabulka 2.8 Volně dostupná specializovaná sportoviště v Havířově 

Označení 

na mapě 
Objekt Zařízení Majitel Provozovatel Stav 

Potenciál 

rozvoje 

V1 
Discgolfové 

hřiště 

9 discgolfových 

jamek 
SMH SSRZ vyhovující - 

V2 

Skatepark 

s lezeckou 

stěnou a 

okruhem pro 

in-line 

skatepark, 

skate bazén, 

lezecká stěna 

okruh in-line 

SMH SSRZ 
nové 

sportoviště 
- 

V3 

Workoutové 

hřiště Havířov 

– Město 

soustava 

workoutových 

prvků 

SMH SSRZ vyhovující 

vybudování 

v dalších 

částech města 

V4 

Workoutové 

hřiště – 

Životice 

soustava 

workoutových 

prvků 

SMH SSRZ vyhovující - 

V5 

Workoutové 

hřiště – 

Šumbark 

soustava 

workoutových 

prvků 

SMH SSRZ vyhovující - 

V6 
Víceúčelové 

hřiště 
asfaltové hřiště SMH 

Církevní 

středisko 

volného času 

sv. Jana Boska 

v Havířově 

nevyhovující - 

V7 
Minigolfové 

hřiště Havířov 
minigolf SMH SSRZ vyhovující 

oprava, 

renovace, 

přemístění 

 

VOLNĚ DOSTUPNÁ MEZIBLOKOVÁ HŘIŠTĚ  V  MAJETKU MĚSTA  
Mimo výše uvedená veřejná sportoviště se nachází na území města Havířova v současné době celkem 192 
meziblokových dětských hřišť, které obhospodařuje odbor komunálních služeb Magistrátu města Havířova. 
Z tohoto počtu v Havířově – Městě se nachází 85 hřišť, v části Podlesí 46, na Šumbarku 43, v Prostřední Suché 
16 a v Bludovicích 2 hřiště. Mezibloková hřiště lze charakterizovat jako dětská hřiště mezi obytnými domy, 
která jsou různých velikostí a vybavena různým mobiliářem. Zpravidla se na hřišti nachází pískoviště, 
basketbalový koš, houpačky či prolézačky. Všechna hřiště jsou funkční, město jejich funkčnost a vybavenost 
pravidelně kontroluje a vylepšuje. Každoročně vznikají ve všech částech města nová mezibloková hřiště. 
V současné době mají občané v oblibě workoutová hřiště, která se v Havířově rozrůstají. 

CYKLOSTEZKY ,  CYKLOPRUHY A CYKLOTRASY  
Na území katastru města je téměř 8 km cyklostezek či cyklopruhů, čímž se Havířov řadí mezi města 
v ČR s nejvyšším podílem kilometrů cyklostezek vzhledem k rozloze města. V souvislosti s relativně vysokým 
počtem km cyklostezek se zvyšují také nároky obyvatel a požadavky na efektivnější propojení cyklostezek mezi 
centrem a jednotlivými částmi města. Turistické cyklistické trasy jsou v Havířově vedeny z jihovýchodu 
na severozápad kolem zástavby města ze severu trasou 6098 a z jihu trasou 56. Na ni navazuje trasa 6064 
ve směru na Vratimov. Spojení s Petřvaldem je po trase Petřvald B.  

Síť cyklostezek a cyklotras je dlouhodobě budována a rozvíjena. V poslední době se priority soustředily 
na zřízení cyklostezek na Dlouhé třídě a také na trase 56 ve směru na Žermanice a úsek ul. 17. listopadu 
po lesopark u Merkuru. Vyřešen byl také dříve nevyhovující úsek mezi velkým kruhovým objezdem 
a Šumbarkem, který dovolí napojení multimodálního terminálu železniční stanice Havířov na cyklistickou síť. 



P L Á N  R O Z V O J E  S P O R T U  M Ě S T A  H A V Í Ř O V A  2 0 1 8 – 2 0 2 5  

29 

KRYTÉ BAZÉNY ,  KOUPALIŠTĚ A REKREAČNÍ AREÁLY  

Tabulka 2.9 Kryté bazény, koupaliště a rekreační areály 

Označení 

na mapě 
Objekt Zařízení Majitel Provozovatel Stav 

Potenciál 

rozvoje 

K1 Krytý bazén 
krytý bazén 25 m, tělocvična, 

fitcentrum, sauny 
MSK 

SŠ a ZŠ, 

Havířov – 

Šumbark, p.o. 

vyhovující 

rozšíření 

wellness 

služeb 

K2 

Krytý bazén 

ZŠ Františka 

Hrubína 

bazén 16 x 8 m SMH 
ZŠ Františka 

Hrubína 

neodpovídá 

požadavkům 

na bazény–

výjimka, nutná 

komplexní 

rekonstrukce 

V rámci 

rekonstrukce 

je možné 

rozšíření o 

saunu a 

masážní vanu 

K3 

Bazén 

Delfínek, 

Městská 

sportovní 

hala Slavie 

Dětský/rehabilitační bazén SMH SSRZ vyhovující - 

K4 

Městské 

koupaliště 

Jindřich 

plavecký bazén, skokanská 

věž s bazénem, 2 tobogány, 

umělé vlny, fitcentrum, 

beach volejbal, nohejbal a 

stolní tenis 

SMH SSRZ vyhovující - 

 

FITNESS ,  WELLNESS CENTRA A KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ  

Tabulka 2.10 Fitness, wellness centra a komerční zařízení  

Označení 

na mapě 
Objekt Zařízení Majitel Provozovatel 

F1 Fit Factory s.r.o. posilovna, 3 tělocvičny 
soukromý 

majitel 
soukromý provozovatel 

F2 Fitcentrum Proměny 2 tělocvičny, posilovna 
soukromý 

majitel 
soukromý provozovatel 

F3 
Fitness centrum 

Contours 
kruhový trénink 

soukromý 

majitel 
soukromý provozovatel 

F4 Krytý bazén fitcentrum, sauna MSK Střední škola řemesel a služeb 

F5 
Sport centrum 

Originál Relax 

posilovna, bowling, squash, 

spinning 

soukromý 

majitel 
soukromý provozovatel 

F6 
Městská sportovní 

hala Slavie 

sauna, badminton, bazén, 

posilovna 
SMH SSRZ 

F7 RPH Fitness posilovna, tělocvična, sauna 
soukromý 

majitel 
soukromý provozovatel 

F8 
Sportovní areál 

Impuls Havířov 

tělocvična, hor. stěna, sauna, 

posilovna, badminton, stol. tenis 

soukromý 

majitel 
soukromý provozovatel 

F9 Studio Silueta posilovna, tělocvična 
soukromý 

majitel 
soukromý provozovatel 

F10 Bowling Paradox 2 bowlingové dráhy 
soukromý 

majitel 
soukromý provozovatel 

F11 
Centrum zábavy 

Střela 
2 bowlingové dráhy 

soukromý 

majitel 
soukromý provozovatel 

F12 
Minigolfové hřiště 

Havířov 
minigolf SMH SSRZ 
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SPORTOVNÍ ÚČAST OBYVATEL HAVÍŘOVA 
Následující část vychází z výsledků původního šetření v Havířově, které bylo realizováno externím subjektem. 
Kromě souhrnu výsledků pro různé věkové kategorie obyvatel jsou součástí také doporučení pro další rozvoj, 
která jsou reflektována v návrhové části dokumentu. 

SHRNUTÍ  VÝSLEDKŮ ŠET ŘENÍ 
DĚTI A MLÁDEŽ 
Děti do 14 let věku jsou v Havířově výrazně sportovně aktivní (2/3 všech dětí sportují), 71 % respondentů 
je spokojených se sportovním vyžitím v Havířově (35 % je dokonce spokojeno velmi). Nicméně úroveň 
sportovní aktivity s věkem klesá a u mládeže v problematickém věku 15–19 let je znatelně nižší. Rovněž se mění 
struktura a náplň aktivit, a to od organizovaného sportu (členství v klubu, školní sport) provozovaného dětmi 
do 14 let (43 % dětí) na spíše rekreační (neorganizovaný) sport, preferovaný mládeží ve věku 15–19 let (37 %).  

Zapojení dětí a mládeže ve věku 15–19 let je důležité z hlediska prevence sociálně patologických jevů, jako je 
užívání návykových látek, vandalismus a podobně. U žáků ZŠ je podpora sportovních aktivit zdárná jak na úrovni 
klubů, škol, tak i v rámci třetích subjektů. Např. SVČ Asterix pořádá řadu sportovních kroužků (z převážné 
většiny určených pro děti do 15 let) a rovněž organizuje Havířovskou ligu ZŠ. Pokud jde o to, co děti postrádají, 
je to například jump park. U mládeže ve věku 15–19 let lze pozorovat menší zájem o sport. Ačkoliv sport zůstává 
hlavní volnočasovou aktivitou, velmi se mu přibližuje například trávení volného času na internetu. V období 
puberty výrazně klesá sportovní aktivita v rámci klubů i škol.  

V rámci rozvoje sportovních aktivit přímo na SŠ se lze inspirovat např. na SŠ Havířov–Prostřední Suchá, která 
zřídila vlastní fitcentrum. Spokojenost studentů s úrovní sportovního vybavení je zde 81 % na rozdíl 
od ostatních SŠ, kde je v průměru pouze 47 %.  

Organizovaný sport věková skupina 15 až 19 let do určité míry nahrazuje sportem rekreačním. Zde se nachází 
prostor pro zlepšení v oblasti volně přístupných sportovišť, která odrážejí specifické sportovní zájmy této 
věkové skupiny (skatepark, jump park, parkour, venkovní fitness, případně pak skupinové sporty typu fotbal, 
florbal, volejbal). Postoje k těmto typům sportovišť jsou pozitivní – vznikající skatepark podpořilo 61 % 
respondentů. Dalším důvodem, proč by bylo na místě rozšířit nabídku sportovišť pro náctileté, je fakt, 
že se současnou nabídkou sportovišť je spokojeno 46 % z nich, což je výrazně méně, než je tomu u žáků ZŠ.  

Pokud jde o vybavení škol, je s ním spokojeno 56 % žáků základních škol a 64 % studentů středních škol. Mírně 
spokojenější jsou dívky oproti chlapcům. 

LIDÉ V PRODUKTIVNÍM VĚKU 
Lidé ve věku 20–50 let jsou dle výsledků nejaktivnější kategorií. Sport je pro ně nejtypičtější volnočasovou 
aktivitou. Čtvrtina lidí ve věku 20–35 let je stále registrována ve sportovním klubu, ačkoliv většina již preferuje 
rekreační a neorganizovaný sport. Skupina 36–50 let je na rekreační sport zaměřena jednoznačně. 

S nabídkou sportovního vyžití je věková kategorie 36–50 let nespokojená více než ostatní (25 %). Respondenti 
jsou více než ostatní nespokojeni s nabídkou sportovních aktivit pro děti, což je pravděpodobně ovlivněno 
faktem, že mají častěji malé děti a více se tím zabývají. Tato skupina vidí nedostatky v cyklostezkách, vytíženém 
zimním stadionu, postrádají in-line dráhu, krytý bazén nebo sportoviště a hřiště pro děti. 

Oblíbenou aktivitou této věkové kategorie je běh, a to zejména ve věku 20–35 let. Často se věnují cyklistice, 
plavání nebo třeba chodí do fitness centra a hrají badminton. V neposlední řadě mají respondenti rádi turistiku, 
konkrétně zejména skupina 36–50 let. 

Pokud jde o vývoj sportovních podmínek v Havířově, přibližně 2/3 dospělých hodnotí pozitivně záměr výstavby 
nového zimního stadionu a také výstavbu skateparku. V případě haly s ledovou plochou jsou ještě více než lidé 
v produktivním věku s nápadem spokojeny děti. Výstavbu skateparku nejvíce oceňují lidé ve věku 36–50 let. 

SENIOŘI 
U seniorů (lidí starších 65 let) obecně sportovní aktivita výrazně klesá. Přesto se sportu alespoň „někdy“ věnuje 
více než polovina z nich. Pokles zájmu o sport je patrný již u předcházející věkové skupiny občanů starších 51 let. 
V těchto věkových skupinách je sport provozován převážně rekreační formou. Senioři zároveň vykazují nižší 
spokojenost se sportovním vyžitím v Havířově, které by bylo vhodné pro ně samotné. Nejčastější aktivity 
starších lidí (51 a více let) jsou cyklistika, turistika, plavání nebo fotbal. 

Nabídka sportovních aktivit cílených na věkovou skupinu 50+ v Havířově skutečně není široká. Nejvíce 
programů v této oblasti nabízí Městské kulturní středisko (zdravotní cvičení pro ženy 55+ a jógu pro seniory). 
Zde se nachází prostor pro zlepšení v oblasti podpory vzniku širší nabídky vhodných sportů – např. procházky 
s holemi, venkovní posilovací stanoviště, rytmické tance, zdravotní cvičení (udržení fyzické kondice) a jiné 
kolektivní pohybové aktivity (podpoření aktivní socializace) či společenské hry (udržení mentální zdatnosti). 
Z odpovědí rovněž vyplývá, že starší obyvatelé by uvítali větší propagaci a informace o sportovních možnostech 
pro jejich věkovou skupinu. 
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LOKÁLNÍ SPECIFIKA 
Sport je běžnou volnočasovou aktivitou ve všech lokalitách v Havířově a okolí. Obyvatelé Podlesí jsou sportovně 
nejaktivnější. Lidé z Životic, Města a Dolní Datyně jsou taktéž o něco aktivnější než obyvatelé ostatních částí. 
Naopak obyvatelé Prostřední Suché a lidé žijící v okolí Havířova sportují méně. Lidé z Bludovic jsou lehce 
spokojenější s nabídkou sportovního vyžití než ostatní. Lidé žijící v okolí Havířova jsou častěji neutrálnější než 
lidé z jiných lokalit. Všemi lokalitami se prolíná nespokojenost s cyklostezkami. V Bludovicích zmiňují lidé častěji 
absenci jump parku, v Podlesí zmiňují v tomto smyslu zase in-line dráhu. 

Napříč všemi lokalitami se odráží popularita běhu. Tam, kde jsou lidé aktivnější (Životice, Dolní Datyně, Podlesí), 
je také popularita běhu větší, výjimkou je Město, kde jsou populárnější jiné sporty, což pravděpodobně souvisí 
i s větší nabídkou sportovních aktivit. V části Město, stejně jako v Prostřední Suché a Dolní Datyni, je populární 
zejména fotbal. Na Podlesí je kromě běhu populární badminton a fotbal. Na Šumbarku se lidé nejvíce věnují 
běhu, v Bludovicích jezdí lidé zejména na kole. Lidé z Životic se kromě běhu vyznačují zájmem o plavání. V Dolní 
Suché hrají lidé často florbal.  

Ve sportovních klubech jsou registrováni zejména lidé z části Město, Životice a Dolní Datyně. Respondenti 
z Dolní Suché častěji než jiní uváděli, že sportují v rámci školní výuky. Dotazovaní lidé obecně souhlasili 
s návrhem postavit ještě jednu ledovou plochu. Nejvíce ze všech jej ocenili lidé žijící v okolí Havířova. 

GENDEROVÉ ROZDÍLY VE SPORTU 
Ačkoliv je sport nejběžnější volnočasovou aktivitou mezi muži i ženami, u mužů pozorujeme o něco větší 
sportovní zapojení. Sport je pro ně typičtější volnočasovou aktivitou než pro ženy. Ženy naopak tráví čas více 
než muži s vrstevníky nebo kulturou. V souladu s tím také pozorujeme, že chlapci a muži jsou častěji registrování 
v klubech. Ženy sportují nejvíce rekreačně a na rozdíl od mužů chodí často jen na procházky. 

Náklady na sport jsou tudíž u mužů vyšší než u žen, a to průměrně o 100 Kč na měsíc. Muži utratí měsíčně 
za sport v průměru 486 Kč a ženy 389 Kč. Muži i ženy jsou relativně obdobně spokojeni se sportovním vyžitím 
v Havířově. Spokojeny jsou 2/3 z nich. Nedostatky vidí muži i ženy zejména v cyklostezkách a také vytížené 
ledové ploše. Muži zmiňují častěji i absenci dalšího fotbalového hřiště. 

Nejoblíbenějšími sporty mužů jsou fotbal, cyklistika, florbal a běh. Mladší chlapci preferují spíše fotbal a florbal, 
což souvisí i s větší účastí v klubech, zatímco starší chlapci dávají přednost běhu či cyklistice. Ženy preferují běh, 
a to ještě výrazněji než muži. Také jsou nakloněny cyklistice a na rozdíl od mužů mají výrazně rády tanec, plavání 
nebo jógu. Z této preference logicky vyplývá, že dívky a ženy jsou méně často členkami oddílů či klubů. 
Jimi volené sporty jsou realizovány spíše na individuální neorganizované bázi. 

FORMULOVÁNÍ  ZÁVĚRŮ  A  SPECIFIKACE DÍLČÍCH OBLASTÍ  ROZVOJE  
Lze říci, že Havířov a okolí je sportovně aktivní oblast. Sportu se věnuje 65 % lidí, je tak nejběžnější volnočasovou 
aktivitou s výrazným odstupem od surfování na internetu, jakožto druhé nejběžnější náplně volného času. 
Nejvíce lidí sportuje rekreačně a pouze 4 % dotazovaných uvedlo, že nesportuje a sport je nezajímá. Obecně 
nejvíce využívá sportovní infrastrukturu v Havířově populace ve věku 20–50 let. 

Lidé jsou s nabídkou sportovního vyžití v Havířově celkově spokojeni. Spokojenost vyjádřilo 65 % respondentů. 
Naopak 15 % je nespokojeno. Zbylých 20 % dotazovaných zaujalo neutrální postoj. S volně přístupnými 
sportovišti v okolí bydliště je spokojeno 41 % lidí.  

Nejpreferovanějšími sporty v Havířově a okolí jsou běh, fotbal, cyklistika, plavání, tanec nebo florbal. Z výsledků 
je ale patrné, že lidé se věnují široké škále sportovních aktivit a že jsou ochotni za sport zaplatit průměrně 
433 Kč měsíčně. Čtvrtina lidí utratí za sport pro sebe i pro své děti více než 800 Kč měsíčně. 

S ohledem na popularitu jednotlivých sportů často zaznívá požadavek na vybudování kompletnější sítě 
cyklostezek, případně in-line stezek. Jde bezpochyby o závěr, který nabízí konkrétní řešení ve formě propojení 
a prodloužení stávajících cyklostezek a jejich údržby. 

Dalším požadavkem za účelem rozvoje sportovního vyžití v Havířově je výstavba druhé ledové plochy. Stávající 
hokejová hala je přetížená a nedovoluje např. tréninky hokejové mládeže ve vhodné odpolední hodiny. Hokej 
obecně je v rámci Havířova považován za nejpopulárnější sport a HC AZ Havířov za klub, který město nejvíce 
reprezentuje. Myšlenku vzniku další hokejové haly podpořilo 69 % respondentů. 

Dalším všeobecně oblíbeným sportovištěm je MSH Slavie, u které by ovšem občané uvítali zlepšení 
technického stavu, a to zejména zatékající střechy, případně pak rekonstrukci vnitřního zázemí (šatny, tribuna) 
či rozšíření sportovního vybavení. 

Myšlenku osvětlení sportovišť podpořilo 69 % respondentů. Osvětlená sportoviště výrazně zvýší dobu jejich 
využitelnosti pro pracující populaci ve večerních hodinách (zejména v jarních a podzimních měsících). Kvalitní 
osvětlení rovněž snižuje riziko úrazu a případného poškození sportoviště vandaly. Jedná se tedy o další oblast, 
která se nabízí pro rozvoj a zlepšení všeobecného sportovního vyžití v Havířově. 
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DOPORUČENÍ EXTERNÍHO SUBJEKTU  PRO RŮZNÉ CÍLOVÉ SKUPINY  

DĚTI A MLÁDEŽ (DO 19 LET) 

• Pokračovat v podpoře současné dobře nastavené práce s dětmi do 14 let, a to jak v rámci sportovních klubů 
a základních škol, tak i prostřednictvím dalších organizací, např. SVČ Asterix. 

• Podpořit sportovní aktivity studentů v rámci středních škol například formou dotace na sportovní zařízení. 
Inspirovat se lze např. na SŠ Havířov – Prostřední Suchá, kde zřídili vlastní fitcentrum.  

• Soustředit se na udržení členství ve sportovních klubech a sportovních kroužcích při SŠ i u dětí ve věku 15–
19 let. Uvažovat lze například o podpoře většího množství lokálních i přeshraničních turnajů, aby se zajistilo 
soutěžní vyžití všech členů klubu, o zajištění trenérů specializovaných na práci s mladými (např. formou 
dovzdělání stávajících trenérů), o účasti trenérů v soutěži „Díky trenére“ (viz. https://www.dikytrenere.cz) 
nebo o větším využití sociálních médií atp.  

• Rozšířit možnosti rekreačního sportovního vyžití pro mládež (zejména 15–19 let). K realizovanému 
skateparku zvážit dobudování např. jump parku, parkourového hřiště, venkovní posilovny atd. 

PRODUKTIVNÍ VĚK (20–50 LET) 

• Nadále vytvářet sportovní aktivity a příležitosti pro lidi ve věku 20 až 50 let, kteří jsou nejaktivnější věkovou 
skupinou. Doporučujeme se zaměřit zejména na potenciál lidí ve věku 36–50 let, kteří jsou aktivní, 
ale spokojenost s nabídkou aktivit je u nich nižší. 

• Podporovat aktivitu klubů a spolků, aby se zvýšila spokojenost rodičů se sportovním vyžitím pro jejich děti. 
Toto se týká zejména rodičů ve věku 36–50 let, a tudíž jde zejména o aktivity menších dětí. Rodiče jsou 
ochotni za sport u svých dětí investovat, budou-li mít pocit, že nabízená aktivita je kvalitní.  

• Dbát na udržování cyklostezek a zaměřit se i na jejich propojování a rozšiřování. Cyklistika je velmi 
populárním sportem u této skupiny lidí. 

• Zvážit vybudování nového zimního stadionu, o který je v Havířově zájem, zejména u této věkové skupiny. 
Současný stadion nepokrývá dostatečně poptávanou kapacitu a je často nedostupný nebo přeplněný.  

• Promyslet vystavění dalších sportovišť, o která mají lidé zájem, například in-line dráhu, venkovní hřiště / 
sportoviště pro jejich děti, případně nový bazén. 

SENIOŘI A PŘEDDŮCHODOVÝ VĚK (51 LET A STARŠÍ) 

• Omezit snižování sportovní aktivity seniorů a lidí v předdůchodovém věku (51 let a více) podpořením vzniku 
organizovaných sportovních aktivit vhodných a cílených na starší věkovou skupinu – např. chůze s holemi, 
venkovní posilovací stanoviště, rytmické tance, zdravotní cvičení (udržení fyzické kondice) a jiné kolektivní 
pohybové aktivity (podpoření aktivní socializace) či společenské hry (udržení mentální zdatnosti).  

• Zaměřit se na zvýšení informovanosti a obecně na osvětu v oblasti sportovních aktivit vhodných 
pro věkovou skupinu seniorů, respektive občanů starších 50 let. 

SPORT V HAVÍŘOVĚ OBECNĚ 

• Lidé v Havířově a okolí mají sport jako nejběžnější volnočasovou aktivitu. Jejich spokojenost se sportovišti 
obecně je poměrně dobrá. Doporučujeme dbát na poskytování dostatečného sportovního zázemí a nadále 
jej rozšiřovat, aby se vztah populace ke sportu vyvíjel pozitivním směrem a lidé byli spokojení. 

• Vybudování kompletnější sítě cyklostezek, případně in-line stezek, které poskytují sportovní vyžití široké 
skupině obyvatel.  

• Zahájit výstavbu nové ledové plochy, která je havířovskou veřejností vnímána pozitivně. Tímto by se mimo 
jiné umožnilo realizovat tréninky hokejové mládeže ve vhodnějších odpoledních termínech místo 
současných večerních.  

• Zřídit osvětlení veřejných sportovišť případně vybraných úseků stezek vhodných např. pro večerní běhání. 
• Zajistit zlepšení technického stavu MSH Slavie, a to zejména opravou zatékající střechy, případně pak 

rekonstrukcí vnitřního zázemí (šatny, tribuna atp.) či rozšířením sportovního vybavení. 
• Mezi nejpopulárnější sporty patří fotbal a zároveň někteří lidé zmiňovali, že postrádají dobré přístupné 

fotbalové hřiště, doporučujeme se zaměřit na údržbu fotbalových hřišť.  
• Zvážit rozšíření rekreačního sportovního vyžití mládeže. Zaměřit se na populární aktivity jako parkour, 

skatepark apod. 
• Čtvrtina lidí utratí za sport pro sebe i pro své děti více než 800 Kč měsíčně. Využít potenciálu této kupní síly 

a pokračovat v budování nových sportovišť. 
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ORGANIZOVANÝ SPORT V  HAVÍŘOVĚ  
V městě Havířově působí přes 80 sportovních klubů, které provozují na 60 různých sportů. Počet registrovaných 
sportovců ve všech sportovních klubech se pohybuje okolo 9 500 – 10 000. Následující Tabulka 3.1 znázorňuje 
strukturu členské základny spolků, které mají minimálně 100 členů. V Havířově tak působí celkem 29 subjektů 
s členskou základnou vyšší než 100 členů. Na další straně je pak pomocí Grafu 3.1 znázorněn podíl mládeže 
a dospělých. Podíl mládeže v rámci níže uvedených sportovních spolků je tedy v Havířově na úrovni 65 % 
z celkové členské základny. 

Tabulka 3.1 Členská základna sportovních spolků se 100 a více členy 

Sportovní spolek mládež do 19 let členové nad 19 let členové celkem 

TJ Slovan Havířov, z.s. 315 213 528 

Florbal Havířov, z. s.  220 137 357 

HC AZ Havířov 2010 z.s. 278 27 305 

TJ Havířov-Dolní Datyně, z.s.  113 175 288 

Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s. 179 107 286 

Fitcentrum Club KARO Havířov, z.s.  29 186 215 

Maniak aerobik Havířov, z.s. 206 7 213 

Taneční škola Horizonty Havířov, z.s. 190 10 200 

TJ Baník Havířov z.s.  18 173 191 

Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, z.s.  71 115 186 

FK Gascontrol Havířov, z.s. 100 85 185 

Taneční skupina LIMIT DANCE CORPORATION Havířov, z.s. 150 34 184 

Tělovýchovná jednota Start Havířov, zapsaný spolek 154 26 180 

JUDO CLUB HAVÍŘOV z.s.  160 17 177 

Plavecký klub Havířov z.s.  150 26 176 

Rugby Club Havířov, zapsaný spolek  113 60 173 

Tenisový klub Havířov, z.s.  138 33 171 

Karate Havířov, z.s.  135 18 153 

1. SFK Havířov, z.s. 131 16 147 

Tennis Hill Havířov z.s.  141 5 146 

Handicap Sport Club Havířov, z.s.  14 125 139 

Sportovní klub karate Budo Havířov, z.s.  118 21 139 

Sportovní klub vzpírání Baník Havířov z.s.  60 66 126 

Atletický oddíl Slavia Havířov, z.s. 88 37 125 

SKI KLUB SLAVIA HAVÍŘOV, z.s.  74 39 113 

Gymnastika M&E Havířov, z.s. 102 9 111 

NAHL (nezávislá amatérská hokejová liga), z.s. 0 110 110 

Atletický Klub Havířov z. s.  102 6 108 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Havířov Město 40 62 102 

Celkem 3589 1945 5534 

 

 

 

 



P L Á N  R O Z V O J E  S P O R T U  M Ě S T A  H A V Í Ř O V A  2 0 1 8 – 2 0 2 5    

34 A N A L Y T I C K Á  Č Á S T  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

102

0

102

74

88

60

14

118

141

131

135

138

113

150

160

154

150

100

71

18

190

206

29

179

113

278

220

315

62

6

110

9

39

37

66

125

21

5

16

18

33

60

26

17

26

34

85

115

173

10

7

186

107

175

27

137

213

0 100 200 300 400 500 600

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Havířov Město

Atletický Klub Havířov z. s.

NAHL (nezávislá amatérská hokejová liga), z.s.

Gymnastika M&E Havířov, z.s.

SKI KLUB SLAVIA HAVÍŘOV, z.s.

Atletický oddíl Slavia Havířov, z.s.

Sportovní klub vzpírání Baník Havířov z.s.

Handicap Sport Club Havířov, z.s.

Sportovní klub karate Budo Havířov, z.s.

Tennis Hill Havířov z.s.

1. SFK Havířov, z.s.

Karate Havířov, z.s.

Tenisový klub Havířov, z.s.

Rugby Club Havířov, zapsaný spolek

Plavecký klub Havířov z.s.

JUDO CLUB HAVÍŘOV z.s.

Tělovýchovná jednota Start Havířov, zapsaný spolek

Taneční skupina LIMIT DANCE CORPORATION Havířov, z.s.

FK Gascontrol Havířov, z.s.

Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, z.s.

TJ Baník Havířov z.s.

Taneční škola Horizonty Havířov, z.s.

Maniak aerobik Havířov, z.s.

Fitcentrum Club KARO Havířov, z.s.

Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s.

TJ Havířov-Dolní Datyně, z.s.

HC AZ Havířov 2010 z.s.

Florbal Havířov, z. s.

TJ Slovan Havířov, z.s.

Graf 3.1 Struktura členské základny ve spolcích nad 100 členů

mládež do 19 let členové nad 19 let
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Tabulka 3.2 Zastoupení nejrozšířenějších sportovních odvětví v klubech/oddílech 

Odvětví Oddíly 

Atletika 
Atletický Klub Havířov 
z.s. 

Tělovýchovná jednota 
Start Havířov, oddíl 
atletiky. 

Atletický oddíl Slavia 
Havířov, z.s. 

Havířovský atletický 
klub 

Basketbal BK Havířov z.s. 
Tělovýchovná jednota 
Start Havířov, oddíl 
basketbalu 

Basketbalový Club 
Slavia Havířov, z.s. 

 

Bojové sporty 
JUDO CLUB 
HAVÍŘOV z.s. 

Box Havířov z.s. 
SK Kick Wolf Team, 
z.s. 

Teakwondo W.U.F. 
Havířov, zapsaný 
spolek 

Florbal Florbal Havířov, z.s.  
TJ Slovan Havířov, 
z.s., oddíl florbalu 

1. SFK Havířov, z.s. Orel jednota Havířov  

Fotbal 
Městský Fotbalový 
Klub Havířov, z.s. 

TJ Slovan Havířov, 
z.s., oddíl fotbalu 

FK Gascontrol 
Havířov, z.s. 

TJ Havířov-Dolní 
Datyně, z.s.  

Gymnastika 
Gymnastika M&E 
Havířov, z.s. 

Sportovní gymnastika 
T. Havířov z.s.  

Sportovní klub 
moderní gymnastiky 
Havířov z.s.  

 

Hokej 
HC AZ Havířov 2010 
z.s. - mládež 

HC Havířov 2010 
s.r.o. - muži 

NAHL (nezávislá 
amatérská hokejová 
liga), z.s. 

 

Karate Karate Havířov, z.s.  
Sportovní klub karate 
Budo Havířov, z.s.  

Tělovýchovná jednota 
Start Havířov, oddíl 
karate 

 

Tenis/softtenis 
Tenisový klub 
Havířov, z.s.  

Tennis Hill Havířov 
z.s.  

Tenisový klub Tenet, 
z.s.  

První softtenisový klub 
Havířov, z.s. 

Tělovýchovné 
jednoty 

TJ Slovan Havířov, 
z.s., oddíl florbalu 

Tělovýchovná jednota 
Start Havířov, oddíl 
atletiky 

TJ Baník Havířov z.s.  
TJ Havířov-Dolní 
Datyně, z.s.  

Volejbal 
Volejbalová akademie 
mládeže Havířov, z.s. 

   

Taneční sporty 
Taneční škola Horizonty Havířov, z.s., Taneční skupina LIMIT DANCE CORPORATION 
Havířov, z.s., Victory Dance Havířov, TS LDance, z.s. 

Ostatní velké 
sportovní kluby 

Maniak aerobik Havířov, z.s., Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, z.s., Rugby Club 
Havířov, zapsaný spolek, Sportovní klub vzpírání Baník Havířov z.s., Plavecký klub Havířov z.s., 

SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE 
Podpora oblasti „Sportovní centra mládeže“ vychází ze zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění 
pozdějších předpisů, a z usnesení vlády ČR č. 718 k Zásadám komplexního zabezpečení státní sportovní 
reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů ze dne 14. července 1999. 

Činnost Sportovních center mládeže (dále SCM) je zpravidla zabezpečována prostřednictvím jednot, klubů 
nebo sportovních oddílů s právní subjektivitou. SCM může také zabezpečovat přímo asociace, federace, svaz, 
unie. Posláním SCM je plnění úkolů souvisejících s podporou přípravy mladých talentovaných sportovců 
dorostenecké a juniorské kategorie ke státní sportovní reprezentaci podle platných mezinárodních pravidel 
sportovního odvětví, zejména ve sportech zařazených do programu olympijských her (zpravidla ve věku 
15 až 19 let). Výjimečné zařazování sportovců mladší nebo starší věkové kategorie schvaluje MŠMT s ohledem 
na specifiku daného sportovního odvětví na základě projektu svazu. 
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Sportovní centra a střediska mládeže v městě Havířově: 

BK Havířov z.s. 
BK Havířov byl za práci s mládeží udělen statut Sportovně talentovaná mládež – Sportovní středisko "B" (SpS B). 
Systém Sportovní střediska (dále SpS) je součástí programu II. MŠMT "Sportovně talentovaná mládež", jehož 
hlavním cílem je podpora přípravy sportovně talentované mládeže v České republice. SpS zajišťují sportovní 
přípravu hráček ve věku 6–15 let, tedy kategorie žactva, minižactva a přípravek.  

Družstva:  
• SpS B – žactvo U15 a U14 – žákovská liga alespoň v jedné žákovské kategorii (extraliga U14 a U15), 
• minižactvo – alespoň 2 družstva v oblastních soutěžích (U11, U13), 
• přípravka – pravidelná činnost (tréninky 3x týdně). 

Návaznost na kategorie dorostu: 
• SpS má návaznost na celostátní soutěže dorostu (extraliga U17 a U19). 

Spolupráce se základními školami: 
• SpS B spolupracuje se základními školami v místě svého působení. Na pěti základních školách jsou 

realizovány basketbalové kroužky pro 2. - 5. třídu.  
• SpS B zajišťuje účast vybraných hráček v regionálních či celostátních výběrech organizovaných ČBF.  

HC AZ Havířov z.s. 
SCM – sportovní centrum mládeže (dorost, junioři) 

• Do sportovního centra mládeže jsou zařazováni hráči ve své věkové kategorii s budoucí perspektivou 
zařazení do A-týmu. Každoročně se hráči prosazují do reprezentačních výběrů kategorií do 16, 17 a 19 let. 

• Zajišťuje individuální přípravu mimo týmový trénink – zdokonalení herních činností a dovedností. 
• Zajišťuje kontrolu školních výsledků a komunikaci se školami. 
• Kontroluje chování hráčů a jejich vystupování mimo sportovní aktivity. 
• Zajišťuje testování, sportovní prohlídky a sportovní způsobilost. 

SPS – sportovní středisko (starší a mladší žáci) 
• Úkolem SPS je řízený a organizovaný tréninkový proces dle pokynů a metodiky hokejového svazu. 
• Zajištění kvalitního procesu na všestranný rozvoj každého jedince. 
• Zajištění lékařské prohlídky. 
• Testování hráčů na základě svazových testovacích baterií. 
• Spolupráce při nominaci hráčů do krajských výběrů. 

Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, z.s. 

Při Sportovním klubu stolního tenisu Havířov, z.s. je zřízeno největší reprezentační centrum stolního tenisu 
v České republice. V Reprezentačním centru se celoročně připravují reprezentanti stolního tenisu všech 
věkových kategorií mládeže, ale i dospělých a tělesně hendikepovaných. Reprezentanti pravidelně trénují 
několikrát denně pod vedením profesionálních trenérů a využívají špičkového zázemí SKST Baník Havířov, které 
po vybudování nového národního centra bude mít evropské parametry. 

Sportovní klub vzpírání Baník Havířov z.s. 
SCM Havířov je velmi důležitou součástí výchovy mládežnických talentů ve vzpírání. SCM je v různých 
obměnách součástí havířovského vzpírání od roku 1970. V SCM jsou připravováni závodníci účastnící 
se mistrovství ČR, Evropy, světa i olympijských her.  

Tělovýchovná jednota Start Havířov, zapsaný spolek 
Oddíl basketbalu byl v roce 2016 zařazen do spolupracujících středisek.  

Povinnosti těchto SPS: 

• zabezpečování sportovní přípravy dětí a mládeže, 
• minimálně trenérská licence C pro hlavního trenéra, 
• zajišťování účasti vybraných hráčů SpS v regionálních či celostátních výběrech organizovaných ČBF, 
• souhlas s předáváním vychovaných hráčů do vyššího stupně STM, 
• spolupráce se ZŠ v místě svého působení, 
• 1 x ročně zajištění lékařské prohlídky u obvodního lékaře všem hráčům, kteří se zúčastní soutěží ČBF. 

SpS v oddíle atletiky je zřízeno při ZŠ M. Kudeříkové, se kterou úzce spolupracuje na základě platné trojdohody 
(oddíl – škola – svaz). Tato SpS mají za cíl výrazně podporovat mládežnickou atletiku v oddílu v kategoriích 
atletické přípravky (do 10 let) a především žactva (do 15 let) s přímou návazností na předávání do vyššího 
článku, kterým je SCM – centrum talentované mládeže. SCM jsou v rámci atletiky řešena regionálně. 

TJ Slovan Havířov, z.s. 
Slovan Havířov provozuje jedno z pěti krajských tréninkových center mládeže v šachu. Tréninky probíhají 
2x týdně po 3 hodiny a zúčastňuje se pravidelně cca 20 dětí ve dvou výkonnostních skupinách. 
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Atletický klub Havířov, z.s. 
Atletický klub Havířov je na rok 2019 vedený u Českého atletického svazu jako sportovní centrum mládeže. 
Do sportovního centra mládeže jsou zařazováni atleti s budoucí perspektivou, jedná se převážně o dorost 
(16–17 let) a juniorské složky (18–19let). O kvalitní přípravu se stará poloprofesionální trenér s nejvyšší 
trenérskou licencí 1. třídy. Cílem je výchova medailistů z MČR a budoucích reprezentantů. 

ROZHOVORY S  PŘEDSTAVITELI  SPOLKŮ  S  NEJVĚTŠÍ  ČLENSKOU ZÁKLADNOU  
Za účelem doplnění výsledků průzkumu mezi obyvateli města byly v průběhu května a června 2019 
uskutečněny rozhovory se zástupci havířovských spolků. Polostrukturované rozhovory v délce 30–40 minut 
byly zaměřeny na dvě tematické oblasti rozvoje sportu v Havířově, v rámci nichž byly kladeny sady otázek. 
Jednalo se o následující oblasti: 

• situace příslušného spolku z hlediska materiálně-technického, finančního a personálního zabezpečení, 

• názor respondenta na současný stav rozvoje sportu v Havířově. 

Z rozhovorů vzešly zejména následující poznatky: 

• pozitivní vnímání podpory sportu na straně vedení města a magistrátu, 

• vývoj podpory sportu v posledních letech je hodnocen pozitivně napříč sportovním prostředím, 

• město je při podpoře sportu transparentní, 

• část spolků je částečně profesionálních, 

• variabilita nákladů na pronájmy sportovních hal, 

• některé spolky se otevírají veřejnosti, 

• nedostatek potenciálních partnerů ze soukromého sektoru, 

• přítomnost vrcholných soutěží na mládežnické i dospělé úrovni, 

• nevhodné načasování procesu schválení sportovních dotací (vzhledem k probíhajícím sezonám), 

• potenciál propojení Havířova s vodními nádržemi Těrlicko a Žermanice, 

• neodpovídající návaznost cyklostezek na území města, 

• námitky k systému oceňování sportovců, 

• některé spolky nedisponují administrativními pracovníky pro účely získávání dotací z dalších zdrojů 

(kraj, stát), 

• absence reprezentativní sportovní haly, 

• nedostatečné zázemí pro volejbal a beachvolejbal, 

• výrazná část klubů vyvíjí vlastní iniciativy směrem k neorganizovaným obyvatelům, zejména k dětem, 

• je nastavena spolupráce na úrovni MMH – SSRZ – spolky, 

• SSRZ je funkční organizací, která sportovní zařízení nejen provozuje, ale také aktivně poskytuje občanům, 

• SSRZ pozitivně vnímána sportovními spolky, 

• rozvíjí se spolupráce mezi spolky napříč sportovními disciplínami, 

• zvyšující se náklady na údržbu vlastních zařízení v souvislosti s nekoncepční podporou ze strany MŠMT, 

• spolky kladou důraz na vzdělávání trenérů, 

• potenciál in-line stezky pro neorganizovanou veřejnost, 

• nedostatečné institucionální zabezpečení a odpovědnost za volně přístupná mezibloková hřiště 

a cyklostezky s negativními důsledky pro jejich rozvoj, 

• potenciál využití nádražní haly, 

• nekoncepční rozvoj cyklostezek. 



P L Á N  R O Z V O J E  S P O R T U  M Ě S T A  H A V Í Ř O V A  2 0 1 8 – 2 0 2 5    

38 A N A L Y T I C K Á  Č Á S T  

FINANCOVÁNÍ SPORTU 
Předmětem této kapitoly jsou finanční prostředky, které jsou alokovány do oblasti sportu v Havířově. Kromě 
finančních toků ze státního rozpočtu a rozpočtu Moravskoslezského kraje je hlavní pozornost věnována 
prostředkům, které jsou na podporu a rozvoj sportu určeny z rozpočtu SMH. V rámci dílčích analýz 
je předmětem zájmu především vývoj financování sportu z rozpočtu města a komparace s dalšími městy. 

FINANCOVÁNÍ  SPORTU ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU  
Sport patří v organizační struktuře MŠMT do skupiny 5, kterou řídí náměstek ministra školství, mládeže 
a tělovýchovy. Odbor sportu má uskutečňovat koordinační činnost subjektů ve sportu a přerozdělovat finance 
plynoucí ze státního rozpočtu. Dotace jsou každoročně alokovány prostřednictvím dotačních programů. 

Sportovní politika státu je tak realizována zejména prostřednictvím přímé finanční podpory, která je určena jak 
spolkům, tak obcím, jako poskytovatelům sportovních zařízení. Finanční podporu ze státního rozpočtu lze 
rozdělit na investiční a neinvestiční dotace. Pro rok 2018 bylo na podporu sportu z prostředků MŠMT vyčleněno 
5,5 mld. Kč, přičemž původní předpoklad byl 7 mld. Kč. Záměrem státu je kontinuálně navyšovat objem 
podpory sportu až na úroveň 12–13 mld. Kč. 

Význam dotací ze státního rozpočtu pro havířovské spolky ilustruje Graf 4.1, který naznačuje vysokou aktivitu 
havířovských organizací při podávání žádostí. Celkem bylo v roce 2018 v rámci programu Můj klub rozděleno 
6,5 mil. Kč mezi 22 havířovských spolků. Nad rámec těchto dotací získal Sportovní klub stolního tenisu Baník 
Havířov, z.s. dotaci ve výši 20 mil. Kč a TJ Slovan Havířov z.s. 1,8 mil. Kč na podporu materiálně technické 
základny sportu. Nezanedbatelná je také dotace na podporu sportu zdravotně znevýhodněných sportovců. 

 

FINANCOVÁNÍ  SPORTU Z  ROZPOČTU KRAJE  
Celkový objem finančních prostředků alokovaných na podporu sportu z rozpočtu MSK se v posledních letech 
zvyšoval z 50 milionů Kč (2015) až na necelých 155 milionů v roce 2018. V dalších letech by měl objem 
prostředků zůstat na stejné hladině, což představuje 2 % z příjmů kraje. Podporované oblasti vycházejí z Plánu 
rozvoje sportu v Moravskoslezském kraji 2019–2025: 

1. Podpora pravidelné činnosti jednot  a sportovních klubů 

2. Podpora vrcholového sportu 

3. Podpora významných sportovních akcí republikové a mezinárodní úrovně 

4. Podpora sportovní reprezentace kraje na mezinárodní úrovni 

5. Podpora SPV a sportu handicapovaných 

6. Podpora talentů a školního sportu 

7. Podpora rozvoje sportovní infrastruktury 

8. Podpora a oceňování úspěšných sportovců 

Havířovské spolky získaly z programů MSK v roce 2018 celkem 941 000 Kč v rámci neinvestičních dotací 
(celkem 16 subjektů) a 4 000 000 v rámci investičních dotací (1 subjekt). Pro rok 2019 jsou vymezeny následující 
oblasti podpory sportu z rozpočtu MSK: 

• Podpora významných sportovních akcí v MSK a reprezentace MSK na mezinárodní úrovni v roce 2019 

• Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské úrovni v roce 2019 

• Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2019 

• Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2019 
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Graf 4.1 Dotace havířovským spolkům z programů MŠMT (2018)
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FINANCOVÁNÍ  SPORTU Z  ROZPOČTU STATUTÁRNÍH O MĚSTA HAVÍŘOV  
Podobně jako v ostatních městech ČR lze strukturu prostředků na podporu sportu z rozpočtu města rozdělit 
do několika základních oblastí: 

• financování provozu sportovních zařízení v majetku města, zejména prostřednictvím příspěvku 

na provoz organizaci SSRZ, 

• investiční výdaje na sportovní infrastrukturu v majetku města, 

• dotace sportovním organizacím v rámci dotační politiky města (viz dále), 

• příspěvek zřizovatele základním školám a dotace středním školám na území města Havířova 

na odměny vedoucím sportovních kroužků, 

• finanční příspěvky na organizaci Havířovské ligy základních a středních škol. 

Pravidla a přístupy pro financování sportu v rámci třetí oblasti vymezují Zásady pro poskytování dotací 
z rozpočtu statutárního města Havířova (dále jen „Zásady“). Zásady stanovují jednotný postup při poskytování 
peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Havířova, vymezují oblasti dotovaných činností, stanovují 
podmínky a pravidla pro podávání a vyřizování žádostí o poskytnutí dotace, povinnosti příjemců dotací, způsob 
vyúčtování a kontroly čerpání poskytnutých dotací. 

Město Havířov poskytuje dotaci na projekty a činnost žadatelů ve sportovní oblasti zejména na: 

• Organizování sportovních soutěží  

• Účast na sportovních soutěžích (např. soutěžní poplatek, doprava) 

• Činnost registrovaných sportovních subjektů (např. nájmy, mzdy, odměny a obdobná plnění 

kvalifikovaným trenérům mládežnických celků) 

• Činnost zájmových sportovních kroužků na havířovských středních školách 

• Volnočasové sportovní aktivity havířovských středních škol  

• Organizování akcí masového charakteru propagujících sport a tělesnou výchovu  

• Údržbu, opravu a neinvestiční obnovu stávajících sportovišť, jsou-li v majetku žadatele a souvisejí 

s dotovaným projektem  

• Nákup neinvestičního materiálového vybavení stávajících sportovišť souvisejícího s konkrétním 

dotovaným projektem  

• Pronájem zařízení k provozování daného sportovního odvětví 

• Činnost preventivní a záchrannou při sportovní a rekreační činnosti 

Tabulka 4.1 zachycuje vývoj jednotlivých složek financování sportu z rozpočtu města. Nejvýznamnějšími 
položkami jsou příspěvek na provoz SSRZ a dotace sportovním organizacím. Od roku 2014 se tak celkový objem 
prostředků do oblasti sportu navýšil o 40 procent. Nejvyšší provozní výdaje na provoz SSRZ byly alokovány 
v roce 2014 a 2018, nejvyšší objem dotací sportovním organizacím pak byl vyplacen v roce 2018, přičemž 
v tomto roce více než 20 milionů Kč představovala významná investiční dotace. 

Tabulka 4.1 Vývoj financování sportu z rozpočtu SMH (Kč) 

Výdaj z rozpočtu města 2014 2015 2016 2017 2018 

Příspěvek na provoz SSRZ 36 699 000 32 232 000 30 821 000 33 899 000 37 011 000 

Výdaje na investice, rekonstrukce a 
údržbu sportovních zařízení v 
majetku města 

1 127 000 16 332 000 2 617 000 33 334 000 14 341 000 

Dotace sportovním organizacím na 
základě Zásad 

33 335 660 23 057 200 23 089 200 25 260 800 48 719 800 

Dotace středním školám na 
odměny vedoucím sportovních 
kroužků 

115 660 194 200 233 200 194 800 209 800 

Havířovská liga základních škol  90 000 97 000 107 000 106 000 146 000 

Havířovská liga středních škol  115 000 103 000 118 000 108 000 140 000 

Celkem 71 482 320 72 015 400 56 985 400 92 902 600 100 567 600 
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Graf 4.2 znázorňuje vývoj objemu hlavních složek podpory sportu na základě údajů z Tabulky 4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPARACE F INANCOVÁNÍ SPORTU S  DALŠÍMI MĚSTY  
V další části jsou prezentovány výsledky komparace financování sportu s dalšími městy. Předmětem zájmu 
z hlediska financování sportu byly dvě základní oblasti: 

• sportovní dotace z rozpočtu města (dotace sport) 
• příspěvky na provoz sportovních zařízení v majetku města 

Běžné výdaje do oblasti sportu jsou pak prostým součtem těchto oblastí. Tabulka 4.2 demonstruje základní 
charakteristiky rozpočtů zkoumaných měst. Město jsou seřazena podle celkového objemu běžných výdajů 
do sportu (poslední sloupec tabulky). Pro potřeby komparace je uveden také průměr za všechna města. 
Z těchto výsledků tak vyplývá, že se Havířov blíží nejvíce průměrné hodnotě běžných výdajů. V další části byly 
podrobeny analýze obě složky běžných výdajů do oblasti sportu na základě poměrových ukazatelů. 

Tabulka 4.2 Komparace základních charakteristik rozpočtů a financování sportu (Kč, 2018) 

Město 
počet 

obyvatel 
celkové výdaje 

rozpočtu 
běžné výdaje 

rozpočtu 

kapitálové 
výdaje 

rozpočtu 

dotace 
sport 

příspěvky na 
provoz 

běžné výdaje 
sport 

Most 66 186 1 387 347 000 1 164 156 000 223 191 000 23 227 000 23 134 000 46 361 000 

Opava 56 638 1 456 151 327 976 751 441 479 399 886 11 121 475 62 138 335 73 259 810 

Ústí nad L. 92 952 1 962 850 410 1 823 387 700 139 462 710 42 086 000 41 781 000 83 867 000 

Havířov 71 903 1 521 968 350 1 146 755 170 375 213 180 48 719 800 37 011 000 85 730 800 

Zlín 74 997 1 782 910 551 1 277 584 175 505 326 376 55 969 470 33 375 948 89 345 418 

Karviná 52 824 1 426 279 760 954 770 653 471 509 107 68 303 000 38 000 000 106 303 000 

Kladno 69 054 1 989 666 000 1 349 193 000 640 473 000 32 140 000 89 076 000 121 216 000 

Průměr 69 222 1 646 739 057 1 241 799 734 404 939 323 40 223 821 46 359 469 86 583 290 
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Graf 4.2 Vývoj financování hlavních složek podpory sportu z rozpočtu SMH 
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Tabulka 4.3 nabízí srovnání běžných výdajů do oblasti sportu vzhledem k počtu obyvatel. Nejvyššího objemu 
dosáhla města Karviná a Kladno, Havířov se řadí v tomto srovnání k průměrným hodnotám – v přepočtu 
na jednoho obyvatele tak představují běžné výdaje necelých 1 200 Kč. 

Tabulka 4.3 Komparace běžných výdajů do sportu vzhledem k počtu obyvatel (Kč, 2018) 

Město běžné výdaje sport/počet obyvatel (Kč) 

Most 700 

Ústí nad Labem 902 

Zlín 1 191 

Havířov 1 192 

Opava 1 293 

Kladno 1 755 

Karviná 2 012 

Průměr 1 293 

Pokud přepočteme stejný údaj vzhledem k běžným výdajům rozpočtu (Tabulka 4.4), jsou mezi městy výrazné 
rozdíly. Havířov vykazuje mírně nadprůměrnou hodnotu, přičemž je podíl obdobný jako ve Zlíně či v Opavě. 

Tabulka 4.4 Komparace běžných výdajů do sportu vzhledem k běžným výdajům rozpočtu (%, 2018) 

Město běžné výdaje sport/běžné výdaje rozpočtu (%) 

Most 4,0% 

Ústí nad Labem 4,6% 

Zlín 7,0% 

Havířov 7,5% 

Opava 7,5% 

Kladno 9,0% 

Karviná 11,1% 

Průměr 7,2% 

Tabulka 4.5 již pracuje jen s objemem dotací do sportu, součástí analýzy tedy nejsou výdaje na provoz 
sportovních zařízení v majetku města, které mohou analýzy výrazně zkreslovat s ohledem na odlišnou 
vybavenost měst, majetkovou strukturu a přítomnost provozně náročných zařízení. Z tabulky tak vyplývá, 
že objem dotací sportovním organizacím překračuje v Havířově průměr v kontextu ostatních měst. Je však 
třeba připomenout, že v roce 2018 byly v rámci dotací z rozpočtu SMH vyplaceny mimořádné investiční dotace 
v objemu překračujícím 20 milionů Kč.  

Tabulka 4.5 Komparace dotací do sportu vzhledem k běžným výdajům rozpočtu (%, 2018) 

Město dotace sport/běžné výdaje rozpočtu (%) 

Opava 1,1% 

Most 2,0% 

Ústí nad Labem 2,3% 

Kladno 2,4% 

Havířov 4,2% 

Zlín 4,4% 

Karviná 7,2% 

Průměr 3,4% 
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silné stránky slabé stránky 

 SYNTETICKÁ ČÁST 
SWOT ANALÝZA ROZVOJE  SPORTU V HAVÍŘOVĚ 

• pokles zájmu o organizované aktivity mládeže 
nad 15 let 

• nevyhovující technický stav některých 
tělocvičen a venkovních hřišť základních škol 

• nevyhovující technický stav a charakter 
meziblokových hřišť neodpovídající současné 
poptávce a potřebám obyvatel 

• nespokojenost obyvatel s celkovým řešením 
cyklostezek 

• přetíženost sportovních hal a tělocvičen 

• přetíženost lokalit pro sportovní 
a volnočasové aktivity (konflikty mezi chodci 
a sportovci) 

• nízká ochota soukromých partnerů 
podporovat sportovní spolky 

• nedostatečné parkovací kapacity některých 
sportovišť 

• nižší participace menších spolků při podávání 
žádostí o dotace z prostředků kraje a MŠMT  

• nedostatečné zázemí pro beachvolejbal 

• nedostatečné ubytovací kapacity pro 
pořádání větších sportovních akcí 

• vysoký podíl venkovních školních hřišť 
v nevyhovujícím stavu 

• absence aquaparku či podobného zařízení 
pro rekreační a regenerační využití 

• absence odpovídajícího zázemí atletického 
stadionu s 400m okruhem 

• nižší míra sportovních aktivit v některých 
lokalitách města 

• sportovní tradice města 

• vztah sportovního prostředí s vedením města 
a představiteli MMH 

• zřízení pozice radního pro sport 

• přítomnost široké škály sportovních odvětví 

• přítomnost spolků ve vrcholovém sportu, 
profesionálních spolků a sportovních center 
mládeže 

• finanční podpora sportovních aktivit 
základních a středních škol 

• pravidelné investice do sportovní 
infrastruktury 

• přítomnost a tradice spolků zaměřených 
na sport dívek a žen 

• relativní spokojenost dětí a mládeže 
se sportovní vybaveností 

• vysoká účast dětí do 15 let v organizovaném 
sportu 

• pozitivní vnímání potřeby sportovních 
investic ze strany veřejnosti 

• urbanistické řešení města výhodné pro sport 
a aktivní trávení volného času 

• relativně vysoké zastoupení soukromých 
subjektů nabízejících sportovní zařízení a 
služby 

• organizace SSRZ a efektivní provoz 
sportovních zařízení 

• systém podpory sportu z rozpočtu SMH 

• vlastní iniciativy a aktivity spolků směrem 
k veřejnosti  

• existující spolupráce a komunikace na úrovni 
MMH – SSRZ – spolky 

• krátká dojezdová vzdálenost do okolních 
měst 

• systém oceňování sportovců 

• přítomnost amatérských lig různých 
sportovních odvětví 

• přítomnost nových sportovních zařízení – 
Centra reprezentace stolního tenisu a nového 
skateparku s in-line dráhou 
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příležitosti hrozby  

 

• potenciál rozvoje in-line stezek 
pro neorganizovanou veřejnost 

• rozšíření využití sportovních zařízení škol 
během víkendů 

• zvýšení informovanosti obyvatel využitím 
popularity sociálních sítí k propagaci 
sportu, sportovních spolků a sportovních 
akcí pro veřejnost 

• využití popularity běhu a cyklistiky mezi 
havířovskou veřejností 

• využití výhodné polohy města k propojení 
s dalšími sídly pomocí bezemisní dopravy 
(cyklo a in-line stezky) 

• využití nádražní haly jako sportovní brány 
do Havířova 

• zvýšení odbornosti pracovníků MMH 
v oblasti rozvoje sportu 

• rozšíření a propojení sportovní 
infrastruktury na Šumbarku 

• využití přítomnosti specifických 
sportovních odvětví v Havířově a otevření 
činnosti spolků pro neorganizovanou 
veřejnost 

• zapojení široké veřejnosti do aktivní účasti 
ve sportu pomocí sportovních akcí a 
programů pro veřejnost 

• rozvíjení současných sportovních aktivit 
na úrovni škol, zejména přes unikátní 
Havířovskou ligu základních a středních 
škol 

• využití disponibilních ploch díky vysokému 
počtu meziblokových hřišť 

• rozvoj sportovních služeb pro matky 
s malými dětmi 

• využití vysoké popularity in-line bruslení 
a badmintonu u havířovské veřejnosti a 
rozšíření těchto aktivit mezi nesportující 
část veřejnosti 

• rozvoj městských parků k aktivnímu trávení 
volného času obyvatel 

• stárnutí populace Havířova 

• nerovnoměrný vývoj počtu 
obyvatel v jednotlivých částech města 

• zvyšující se náklady města na sociální 
služby související s nedostatkem pohybu 
obyvatel 

• pokračující úbytek obyvatel 

• výskyt sociálně vyloučených lokalit 

• prohlubování rozdílů ve věkové struktuře 
částí města 

• zvyšující se náklady na údržbu zařízení 
spolků v souvislosti s nekoncepční 
podporou ze strany MŠMT 

• nedostatek finančních prostředků na 
realizaci významných investičních akcí 

• pokles zájmu o tradiční sportovní odvětví 

• dopravně-bezpečnostní rizika spojená 
s nekoncepčním řešením cyklostezek 

• zvyšující se nároky žadatelů o investiční 
dotace 

• vzájemná konkurence rozvoje sportu a 
jiných oblastí při stanovení priorit v rozvoji 
města 

• nedostatek personálních kapacit rozvoje 
sportu na úrovni MMH 
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NÁVRHOVÁ A IMPLEMENTAČNÍ ČÁST 
Návrhová a implementační část je uvedena SWOT analýzou, která shrnuje silné a slabé stránky rozvoje sportu 
v Havířově. Druhá část analýzy formuluje příležitosti a hrozby, které se dotýkají budoucího rozvoje sportu. 
Na základě výsledků SWOT analýzy a dalších poznatků, které vzešly z analytické části, je pak formulovaná vize 
rozvoje sportu v Havířově, která zasazuje samotný plán do celkového kontextu. Z vize rozvoje sportu 
pak vyplývají strategické oblasti, v jejichž rámci jsou definovány priority a opatření. 

VÝCHODISKA ROZVOJE SPORTU V HAVÍŘOVĚ 
Lze říci, že současný český sport se rozvíjí dvěma směry, města by tak měla reagovat na obě tyto tendence: 

Prvním směrem je rozvoj formálních sportovních odvětví na organizované i neorganizované úrovni. V tomto 
případě se jedná především o kolektivní sporty, které jsou realizovány ve sportovních halách, školních 
tělocvičnách či venkovních podmínkách (fotbal, florbal, hokej, tenis, volejbal, basketbal).  

Tyto sporty byly dříve zejména mládeží provozovány také na volně přístupných hřištích ve veřejném prostoru 
– na sídlištích a v dalších obytných zónách. S ohledem na pokles zájmu o formální sportovní aktivity, vzhledem 
ke zvyšujícím se nárokům obyvatel na sportovní vybavenost či v kontextu konkurence nových sportovních 
odvětví však klesá zájem o tato hřiště, která jsou tak mnohdy nevyužívaná, nebo slouží pro jiné účely. Členové 
spolků i jiní organizovaní sportovci preferují právě krytá sportoviště, o která roste zájem – poptávka po těchto 
zařízeních, zejména v odpoledních a večerních hodinách, převyšuje nabídku měst. 

Paralelně s prvním směrem se rozvíjí jakási druhá dimenze sportovních aktivit, kterou lze charakterizovat 
zejména nesoutěžním charakterem, neformálním prostředím, novými sportovními odvětvími. Neformálnímu 
charakteru těchto sportů, které jsou populární především mezi mládeží, odpovídají také nároky na sportovní 
vybavenost, která velice často vychází z přirozeného prostředí městské infrastruktury a mobiliáře 
(skateboarding, parkour). Neformální odvětví se však netýkají jen nejmladších kategorií obyvatel. V posledních 
letech lze v České republice zaznamenat mezi dospělými a seniory zvyšující se popularitu běhu, plavání 
a cyklistiky, tedy tradičních individuálních sportů. Kromě těchto aktivit jsou populární služby nabízené 
komerčním sektorem (fitness, posilovny, tanec, jóga) a cvičení s vlastní vahou těla (workout, fit parky). 

K výše uvedenému rozdělení je však nutné poznamenat, že mezi oběma směry nejsou jednoznačné hranice, 
charakter mnoha sportů se prolíná oběma charakteristikami, navíc je zřejmé, že výrazná část obyvatel 
se věnuje oběma formám sportovních aktivit. Celkově lze hodnotit současný stav pozitivně, neboť nesoutěžní 
charakter sportovních aktivit je atraktivní zejména pro jedince, kterým vytvářel soutěžní charakter sportu 
jakousi bariéru, které je od sportu odrazovala. 

VIZE ROZVOJE SPORTU V HAVÍŘOVĚ 
Havířov – mladé město se sportovní tradicí otevřené novým formám pohybových aktivit 

Vize vychází z komplexního pojetí problematiky rozvoje a podpory sportu v Havířově, kdy rozvoj sportu 
je chápan představiteli města a MMH nikoliv jen v kontextu finanční podpory spolků, ale jako vytváření 
sportovních podmínek širokému spektru obyvatel.  

Havířov bude městem uvědomujícím si nezastupitelnost potřeby rozvoje sportovních a tělovýchovných aktivit 
při harmonickém rozvoji svého území. Sport bude navíc chápán jako nástroj k prevenci civilizačních 
onemocnění i dalších negativních společenských jevů.  

Město bude poskytovat obyvatelům bohatou sportovní nabídku širokým využitím, údržbou a rozšiřováním 
existující a výstavbou nové kompletně vybavené sportovní infrastruktury, reagující na moderní sportovní 
trendy, sloužící jak organizovanému, tak rekreačnímu sportu. 

Město bude nadále klást důraz na finanční podporu činnosti sportovních spolků, které nabízí v Havířově širokou 
paletu sportovních aktivit a projektů. Podpora spolků bude uskutečňována také nefinančními způsoby, 
například oceňováním sportovních nadějí i úspěšných reprezentantů města Havířova. Město zároveň využije 
své pozice celostátního centra stolního tenisu.  

Nejen prostřednictvím infrastruktury, ale také využitím sportovních programů, akcí či iniciativ bude město 
usilovat o zapojení všech věkových kategorií a obyvatel různých částí města do sportovních aktivit. Město bude 
rovněž reagovat na demografický vývoj podporou sportovních aktivit směřujících k zdravému životnímu stylu 
staršího obyvatelstva. 

Formulované priority a opatření tak vycházejí z analýzy současného stavu a zároveň reflektují trendy ve sportu 
charakterizované výše. Vize zároveň reflektuje přesah problematiky do celkového rozvoje a revitalizace města. 
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Zvláštní pozornost při formulaci vize, priorit a opatření tak byla věnována lokálním specifikům, mezi která 
lze zařadit specifické urbanistické řešení městské zástavby, vysokou hustotu obyvatel, relativně vysoké 
zastoupení nejstarších skupin obyvatel či polohu města navazující na ostravskou aglomeraci. 

Oblasti sportu se z lokálních specifik přímo dotýká právě urbanistické pojetí sídlišť, v rámci původní koncepce 
města vznikl vysoký počet meziblokových hřišť, jejichž přítomnost v současné době naráží na mnohá omezení, 
zejména se jedná o jejich nevyhovující stav, jejich původní účel zároveň neodpovídá současným požadavkům 
pro neorganizované aktivity (Priorita A1). Jak vyplývá z analýzy, v nevyhovujícím stavu je také relativně vysoký 
počet školních hřišť základních škol (Priorita A2), čímž se dále prohlubuje problém absence volně dostupných 
hřišť pro veřejnost. Tento fakt dále posiluje absence sportovního parku se zázemím, který je ve městech 
velikosti Havířova obvyklý.  

Výrazná část sportovních aktivit v rámci organizovaného i neorganizovaného sportu je tak soustředěna 
do sportovních hal a školních tělocvičen. Tato sportoviště tak slouží především aktivnějším obyvatelům 
a členům spolků. Jednotlivé priority a opatření by tak měly přispět k vytváření podmínek a motivování obyvatel, 
kteří nemají zažité návyky pravidelných sportovních aktivit. Právě za tímto účelem vzniknou nová sportovní 
zařízení, která budou odpovídat současným trendům a zároveň vtisknou Havířovu unikátní tvář (Priorita A3). 

Součástí rozvoje sportovní infrastruktury je rovněž rozvoj cyklostezek a in-line stezek. Priorita A4 tak reaguje 
nejen na současný stav, kdy má město v porovnání s dalšími městy relativně vysoký podíl kilometrů 
cyklostezek. Priorita zároveň odráží rovinatý charakter města, vysokou popularitu cyklistiky a in-line bruslení 
mezi havířovskou veřejností, a především současný stav, kdy je zapotřebí propojení cyklostezek na území 
města. Prostřednictvím Priority A5 pak budou realizována opatření zajišťující provozuschopnost sportovních 
zařízení v majetku města. 

Druhá strategická oblast se týká především tzv. „měkkých“ opatření, nicméně právě tato opatření jsou 
základním předpokladem pro co nejefektivnější provoz sportovních zařízení a společensky spravedlivý rozvoj 
sportu v Havířově. 

Priorita B1 tak definuje nejdůležitější systémová opatření, která zajistí co nejefektivnější provoz sportovišť 
v majetku města. Součástí je tedy vyřešení majetkoprávních vztahů některých významných sportovišť. Priorita 
zároveň přímo reaguje na výsledky dotazníkového šetření, kdy mnozí obyvatelé projevovali nespokojenost 
s dostupností sportovních zařízení. Priorita B2 zdůrazňuje již existující systém finanční podpory sportu 
z rozpočtu města a zároveň nastavuje užší spolupráci napříč sportovním hnutím. Závěrečná Priorita B3 
nastavuje prostřednictvím konkrétních opatření nové přístupy města Havířova k rozvoji sportu. Cílem priority 
je sjednocení a jednoznačná komunikace a propagace sportu ze strany města.  

STRATEGICKÉ OBLASTI, PRIORITY A OPATŘENÍ 
STRATEGICKÁ OBLAST A SPORTOVNÍ INFRASTRU KTURA  

PRIORITA_A1 REKONSTRUKCE A REVITALITACE SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ A LOKALIT 

Opatření A 1.1 Revitalizace či redukce nevyhovujících meziblokových hřišť 

Opatření A 1.2 Realizace spádových multifunkčních hřišť v návaznosti na Opatření A 2.1 

Opatření A 1.3 Rozvoj městských sportovních a volnočasových parků 

Opatření A 1.4 Rozšíření zázemí sportovních zařízení 

PRIORITA_A2 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

     Opatření A 2.1 Rekonstrukce venkovních sportovišť základních škol 

     Opatření A 2.2 Opravy tělocvičen základních škol 

PRIOTITA_A3 NOVÁ SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ 

     Opatření A 3.1 Vybudování sportovního zařízení v nádražní hale 

     Opatření A 3.2 Rozšíření plaveckého bazénu o wellness zónu a venkovní prostory 

Opatření A 3.3 Rozšíření sportovního areálu na Šumbarku  

     Opatření A 3.4 Realizace hřiště pro parkour 

     Opatření A 3.5 Výstavba druhé ledové plochy 
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PRIORITA_A4 CYKLOSTEZKY A IN-LINE STEZKY 

     Opatření A 4.1 Dokončení propojení cyklostezek a cyklopruhů v intravilánu města 

     Opatření A 4.2 Dokončení cyklostezek k vodním nádržím Těrlicko a Žermanice 

     Opatření A 4.3 Vybudování in-line okruhu 

PRIORITA_A5 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ SSRZ 

Opatření A 5.1 Vybavení sportovních zařízení SSRZ 

Opatření A 5.2 Opravy sportovních zařízení SSRZ 

STRATEGICKÁ OBLAST B  PESTROST ,  DOSTUPNOST A OTEVŘENOST SPORTU  

PRIORITA_B1 EFEKTIVNÍ PROVOZ SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ 

     Opatření B 1.1 Zahájení jednání o převodu krytého plaveckého bazénu do vlastnictví  

          SMH 

     Opatření B 1.2 Zpřístupnění atletického stadionu veřejnosti 

     Opatření B 1.3 Prodloužení otevírací doby sportovních zařízení 

     Opatření B 1.4 Rozšíření přístupu sportovních zařízení škol 

Opatření B 1.5 Revize parkovacích kapacit sportovních zařízení 

PRIORITA_B2 PODPORA SPORTOVNÍCH SPOLKŮ 

Opatření B 2.1 Posílení metodické role MMH směrem ke sportovním spolkům 

Opatření B 2.2 Finanční podpora sportovních organizací a úspěšných jednotlivců 

Opatření B 2.3  Finanční podpora reprezentace města a sportovních center mládeže 

Opatření B 2.4 Získávání prostředků pro sport z krajských, národních či nadnárodních zdrojů 

PRIORITA_B3 INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, INFORMOVANOST A PROPAGACE SPORTU 

Opatření B 3.1 Posílení personálního obsazení oblasti sportu v rámci MMH 

Opatření B 3.2 Prezentace a propagace sportu na oficiálním webu města a sociálních sítích 

Opatření B 3.3 Každoroční slavnostní oceňování úspěšných sportovců a trenérů 

     Opatření B 3.4 Zvýšení publicity sportu v Radničních listech 

Opatření B 3.5 Vytvoření sportovního kalendáře 

Opatření B 3.6 Organizování sportovních akcí pro veřejnost 

     Opatření B 3.7 Iniciování kampaně pro zvýšení pohybových aktivit seniorů 
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IMPLEMENTACE PLÁNU 
V následujícím textu je nastíněn způsob, jak by měl být Plán rozvoje sportu města Havířova implementován 
při reflektování ekonomických možností města a dalších faktorů či omezení. Předpokladem k tomu, aby byly 
postupně plněny definované priority Plánu rozvoje sportu, je pravidelná formulace a evaluace akčního plánu. 
Akční plán je základním nástrojem implementace plánu rozvoje sportu, prostřednictvím akčního plánu by mělo 
dojít k postupnému naplnění formulované vize, strategických oblastí, priorit a opatření.  

Akční plán bude formulován pro každé následující dvouleté období a bude co nejpodrobněji upřesňovat 
formulovaná opatření, včetně časového rámce jejich plnění, zodpovědnosti či finanční náročnosti. 
Předpokladem uskutečnění akčního plánu je jeho ukotvení ke schvalovanému rozpočtu města pro následující 
období, čímž by mělo být zajištěno jak finanční krytí konkrétních opatření, tak podpora ze strany aktuální 
politické reprezentace. Tvorbu a schválení akčního plánu pro následující dvouleté období je vhodné uskutečnit 
nejpozději do měsíce září nebo října, před přípravou a schvalováním rozpočtu města. 

Jakým způsobem by měl být akční plán formulován? 

Na tvorbě akčního plánu by se měli podílet aktéři z oblasti sportu, zejména pak radní pro sport, pracovníci 
MMH, členové sportovní komise či ředitel SSRZ. Předpokladem úspěšné a efektivní implementace je nastavení 
systému, jenž vymezí jednotlivé role, povinnosti a koordinaci mezi zúčastněnými aktéry. V průběhu tvorby 
akčních plánů by mělo proběhnout setkání zodpovědných pracovníků. Akční plán by měl být poté, nejpozději 
do konce kalendářního roku předcházejícího řešeného období, schválen zastupitelstvem města. Pro první 
období by měl být vypracován akční plán s důrazem na již započaté realizace, na neinvestiční a finančně méně 
náročné projekty. 
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  Příloha  

Zpráva o průběhu řádné valné hromady konané dne 21.5.2019 

 

Dne 21. května 2019 se konala řádná valná hromada (dále též „VH“) společnosti 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské 

Hory, 709 00 Ostrava, IČO  45193665 (dále jen „společnost“). 

Jednání VH proběhlo v souladu s navrženým programem jednání, o němž byla Rada města 

Havířova (dále jen „RMH“) informována dne 6. května 2019.  Dále byl program jednání VH 

doplněn o protinávrh akcionáře Ing. Miroslava Franka k bodu č. 9 pořadu jednání valné 

hromady. Uvedený akcionář podal protinávrh dne 14. května 2019, tj. až po schůzi RMH. 

VH zahájil v 10.00 hodin místopředseda představenstva profesor Dr. Ing. Miroslav Kyncl, 

který konstatoval, že na VH bylo přítomno 9 akcionářů mající akcie o jmenovité hodnotě  

1 279 801 125 Kč, což představovalo 98,68 % základního kapitálu společnosti. VH byla 

prohlášena za usnášeníschopná.  

Výsledek hlasování o jednotlivých bodech a informace o hlasování zástupce města: 

 

Pořad jednání Hlasování za 

město dle 

RMH 

Výsledek hlasování 

přítomných 

akcionářů 

1 Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti VH 

 

Bez hlasování Bez hlasování 

2 Schválení jednacího a hlasovacího řádu VH Pro Pro schválení 

jednacího a 

hlasovacího řádu: 

99,97 % 

3 Volba orgánů VH  Pro Pro volbu předsedy, 

zapisovatelky, 

ověřovatele a  

skrutátora: 99,99 %  

4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 

společnosti a o stavu jejího majetku za účetní 

období roku 2018, Výroční zpráva za účetní 

období roku 2018, účetní závěrka za rok 2018  

Bez hlasování -   

projednáno 

 

Bez hlasování -  

projednáno 

 

 

5 Návrh na rozdělení zisku dosaženého za účetní 

období  roku 2018 

Bez hlasování -   

projednáno 

Bez hlasování -  

projednáno 

6 Zpráva dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k 

řádné účetní závěrce za účetní období roku 

2018, k návrhu na rozdělení zisku dosaženého 

za účetní období roku 2018 a výsledek 

přezkumu zprávy o vztazích za rok 2018 

Bez hlasování -   

projednáno 

Bez hlasování -  

projednáno 

7 Zpráva výboru pro audit  Bez hlasování -   

projednáno 

Bez hlasování -  

projednáno 

 8 Schválení  

- zprávy představenstva o podnikatelské 

činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za 

účetní období  roku 2018, výroční zprávy za 

účetní období roku 2018, 

- řádné účetní závěrky za rok 2018  

 

Pro 

 

 

 

Pro 

 

Pro schválení zprávy 

představenstva, 

výroční zprávy:   

99,97 %  

Pro schválení účetní 

závěrky: 99,97 %  



 9 Rozdělení zisku dosaženého za účetní období 

roku 2018 včetně stanovení výše a způsobu 

výplaty podílu na zisku 

Pro 

 

Pro rozdělení zisku: 

99,97 % 

10 Změna stanov společnosti Nehlasováno Nehlasováno 

11 Volba 3 členů dozorčí rady: 

a) Ing. Tomáše Navrátila 

b) Ing. René Chroboka 

c) Ing. Arch. Jana Malíka 

 

Pro 

Pro 

Pro 

 

Pro zvolení: 99,97 %  

Pro zvolení: 99,97 % 

Pro zvolení: 99,97 % 

12 Schválení smluv o výkonu funkce nově 

zvolených členů dozorčí rady 

Pro Pro schválení smluv:  

99,97 %  

13 Určení auditora (dle § 17 odst. 1 zák. č. 

93/2009 Sb., o auditorech)  

Pro Pro určení auditora: 

99,97 %  

14 Závěr Bez hlasování Bez hlasování 

  

Blíže k některým bodům programu: 

2. - Byl schválen jednací a hlasovací řád VH.  

3.  - Byly schváleny orgány VH, a to předseda Ing. Aleš Babor, MBA, zapisovatelka 

PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovatelé zápisu Mgr. Lenka Honsová a Ing. Petr Šváb, 

skrutátoři Ing. Miroslav Černý a Bc. Miroslav Černý. 

9.  - Akcionář Ing. Miroslav Frank podal protinávrh k návrhu na rozdělení zisku a to, aby 

veškerý zisk za účetní období roku 2018 v celkové výši 292.788.504,81 Kč byl 

přidělen na účet nerozděleného zisku minulých let. Protinávrh akcionáře Miroslava 

Franka nebyl schválen, proti tomuto podal Ing. Miroslav Frank protest. Byl schválen 

původní návrh představenstva na rozdělení zisku a to: 

zisk dosažený za účetní období 2018 v celkové výši 292.787.504,81 Kč po zdanění 

rozdělit část zisku ve výši  290.507.700,00 Kč mezi akcionáře jako podíl na zisku     

a zbývající část zisku ve výši 1.280.804,81 Kč převést na účet nerozděleného zisku 

minulých let. Dle tohoto usnesení VH statutárnímu městu Havířov náleží výplata 

dividend ve výši 84 Kč/1 akcii. Majetkový podíl města je 9 ks akcií, což činí 

výplatu dividend 756 Kč před zdaněním. 
10. - Změna stanov společnosti – tj. snížení počtu členů dozorčí rady z 12 členů na 10 

členů, byla stažena z pořadu jednání a tudíž  tento bod nebyl projednán a ani o něm 

nebylo hlasováno. 

12. - Byli zvoleni 3 noví členové dozorčí rady, a to Ing. Tomáš Navrátil,  Ing. René 

Chrobok – navržený kandidát za statutární město Havířov a Ing. Arch. Jan 

Malík. 

13.  - Byly schváleny smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady. 

14. - Pro ověření účetní závěrky společnosti za účetní období 2019 byla určena auditorská 

společnost  Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 

18600, IČO 49620592. 

 

Dne 18. července 2019 byly na příjmový účet města připsány dividendy za rok 2018 ve výši 

643 Kč (po zdanění).  

 

 

Zprávu sepsala: 

Iveta Kočí Palkovská, v.r. 
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Zpráva o průběhu řádné valné hromady konané dne 23.7.2019 

 

Dne 23.7.2019 se konala řádná valná hromada (dále též „VH“) společnosti Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 

Ostrava, IČO  45193665 (dále jen „společnost“). 

Hlasování na VH bylo uskutečněno formou korespondenčního hlasování – hlasovacími lístky 

A,C,D a E, které byly před jednáním VH k dispozici na internetových stránkách společnosti.  

Hlasovací lístky byly vyplněny v souladu s rozhodnutím Rady města Havířova (dále jen 

„RMH“) ze dne 15. července, tj. : 

 

Hlasovací lístek Hlasování za město 

dle RMH 

„A“ Schválení jednacího a hlasovacího řádu PRO 

„C“ Rozhodnutí v souladu s § 375 a násl. zákona o obchodních 

korporacích, o přechodu všech ostatních účastnických 

papírů Společnosti na  hlavního akcionáře Společnosti, tj. 

společnost AQUALIA CZECH 

ZDRŽEL SE 

„D“ Volba 2 členů dozorčí rady 

Antonio Parisi 

prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c. 

 

PRO 

PRO 

„E“ Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady 

Antonio Parisi 

prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c. 

 

PRO 

PRO 

  

Vyplněné a podepsané hlasovací lístky byly zaslány v uzavřené obálce do sídla společnosti 

dne 16. července 2019. Spolu s hlasovacími lístky byly zaslány dokumenty opravňující 

delegáta za statutární město jednat – výpis usnesení ZMH a plná moc. 

Fotokopie vyplněných hlasovacích lístků a další podkladové materiály k VH společnosti jsou 

trvale uloženy na odboru právních služeb MMH. 

 

Zprávu sepsala: 

Iveta Kočí Palkovská, v.r. 
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Zpráva o průběhu řádné valné hromady konané dne 28. června 2019 

 

Dne 28. června 2019 se konala řádná valná hromada společnosti ČSAD Havířov a.s., se 

sídlem U Stadionu 1654/8, Havířov-Podlesí, IČO  45192081 (dále jen „společnost“).  

Na valné hromadě společnosti byli přítomni 3 akcionáři, 1 fyzická osoba a 2 právnické osoby, 

kteří vlastnili 147 985 ks akcií, což představovalo 97,24 % z celkového počtu 152 185 ks 

akcií.   

Valná hromada byla prohlášena za usnášení schopná.  

Jednání valné hromady proběhlo v souladu s navrženým programem, o němž byla Rada města 

Havířova informována dne 10. června 2019.  

Výsledek hlasování o jednotlivých bodech a informace o hlasování zástupce města: 

Pořad jednání  Hlasování za 

město dle RMH 

Výsledek 

hlasování 

 (% přítomných 

akcionářů) 

1 Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné 

hromady 

Bez hlasování Bez hlasování 

2 Volba orgánů valné hromady  Pro Pro: 100% hlasů 

3 Přednesení a projednání výroční zprávy 

společnosti za rok 2018 včetně zprávy 

představenstva o podnikatelské činnosti 

společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy o 

vztazích mezi propojenými osobami, řádné 

účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na 

rozdělení zisku za rok 2018 

Bez hlasování -  

vzato na vědomí 

Bez hlasování -  

vzato na vědomí 

4 Přednesení a projednání zprávy auditora a 

výroku auditora o přezkoumání řádné účetní 

závěrky a výroční zprávy společnosti za účetní 

období roku 2018 včetně zprávy společnosti o 

stavu jejího majetku a o vztazích mezi 

propojenými osobami 

Bez hlasování -  

vzato na vědomí 

Bez hlasování -  

vzato na vědomí 

5 Přednesení a projednání zprávy dozorčí rady o 

výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí 

rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní 

období roku 2018 a k návrhu představenstva na 

rozdělení zisku společnosti za účetní období 

roku 2018, stanovisko dozorčí rady k přezkumu 

zprávy o vztazích mezi propojenými osobami 

Bez hlasování -  

vzato na vědomí 

Bez hlasování -  

vzato na vědomí 

6 Schválení řádné účetní závěrky za  období 

1.1.2018 do 31.12.2018  

Pro 

 

Pro: 100 % hlasů 

7 Schválení návrhu na rozdělení zisku společnosti 

za účetní období roku 2018   

Pro 

 

Pro: 100% hlasů 

8 Odvolání členů představenstva  Nehlasováno Nehlasováno 

9 Volba členů představenstva  Nehlasováno Nehlasováno 

10 Určení auditora  Pro Pro: 100% hlasů 

11 Usnesení a závěr Bez hlasování  Bez hlasování  
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Blíže k některým bodům:  

Ad 2. Za předsedu valné hromady byl zvolen JUDr. Vít Srba, za zapisovatele byl zvolen  

Mgr. Martin Bartel, za ověřovatele zápisu byli zvoleni Ing. Jakub Vyvial  

a Ing. Renáta Mikulcová a za osobu pověřenou sčítáním hlasů byla zvolena paní 

Dagmar Štrbová.  

Ad. 3,4,5. Předseda valné hromady JUDr. Vít Srba k jednotlivým bodům otevřel rozpravu a 

vzhledem k tomu, že nebyly k jednotlivým zprávám vzneseny žádosti o podání 

vysvětlení, bylo přistoupeno k projednání jednotlivých bodů pořadu jednání valné 

hromady. 

Ad 7. Předseda valné hromady JUDr. Vít Srba prezentoval návrh představenstva, aby čistý 

zisk společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce za účetní období roku 2018 ve výši 

41.187.929,61 Kč byl celý přidělen do nerozděleného zisku minulých let. 

Ad 8. Návrh na odvolání členů představenstva byl stažen z jednání valné hromady. 

Ad 9. Návrh na jmenování členů představenstva byl stažen z jednání valné hromady.  

Ad 10.   Byl schválen dle § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech auditor pro účetní 

období roku 2017, a to společnost FSG Finaudit, s.r.o., se sídlem Olomouc, Třída 

Svobody 645/2, IČO: 61947407. 

 

Materiály související s touto valnou hromadou jsou trvale uloženy k nahlédnutí na odboru 

právních služeb MMH. 

Majetkový podíl města: 10,20%.  

 

Zprávu sepsal:  

Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město 
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Zpráva o průběhu valné hromady konané dne 15. srpna 2019 

 

Dne 15. srpna 2019 se konala valná hromada společnosti ČSAD Havířov a.s., se sídlem U 

Stadionu 1654/8, Havířov-Podlesí, IČO  45192081 (dále jen „společnost“).  

Valná hromada byla svolána na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře CIDEM Hranice, 

a.s., IČO: 14617081, se sídlem Skalní 1088, Hranice I-Město, 753 01 Hranice (dále jen 

„kvalifikovaný akcionář“).  

Valná hromada se konala v Praze, ul. Želetavská 1525, 140 00 Praha 4 v UniCredit Bank 

Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Na valné hromadě společnosti byli přítomni 4 akcionáři, z toho 2 fyzické osoby a 2 právnické 

osoby, kteří vlastnili 147 989 ks akcií, což představovalo 97,24 % z celkového počtu 152 185 

ks akcií.   

Valná hromada byla prohlášena za schopná usnášení, neboť se valné hromady účastnili 

akcionáři mající akcie se jmenovitou hodnotou přesahující 30 % základního kapitálu 

společnosti. 

O jednání valné hromady s navrženým pořadem jednání byla Rada města Havířova 

informována dne 15. července 2019. Navržený pořad valné hromady byl stanoven 

kvalifikovaným akcionářem a byl uveden v Pozvánce na valnou hromadu.  

Jednalo se zejména o odvolání a volbu členů představenstva, kdy o těchto bodech nebylo na 

předcházející valné hromadě konané dne 28. června 2019 hlasováno, tj. o odvolání členů 

představenstva Ing. Tomáše Vavříka, MBA, Ing. Romana Vývody,  Ing. Barbory Weissové     

a jmenování členů představenstva Ing. Václava Brabce, Ing. Romana Vývody, Ing. Tomáše 

Vavříka, MBA.  

Dalším bodem pořadu valné hromady navrženým kvalifikovaným akcionářem bylo odvolání 

člena dozorčí rady Ing. Václava Brabce a jmenování za členku dozorčí rady Ing. Barboru 

Weissovou.  

 

V rámci valné hromady se rovněž jednalo o převodu akcií kvalifikovaného akcionáře na 

nového akcionáře, a to společnost Transdev Česká republika s.r.o., se sídlem Klimentská 

1207/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 07303351 (dále jen „Transdev Česká republika 

s.r.o.“). K tomuto jednání v současné době nejsou dostupné informace, očekává se oficiální 

sdělení a prohlášení tohoto nového akcionáře Transdev Česká republika s.r.o.  

Bližší informace o společnosti Transdev Česká republika s.r.o. jsou dostupné ve veřejném 

rejstříku na www. justice.cz. 

 

S ohledem na výše uvedené právní jednání mezi kvalifikovaným akcionářem a společností 

Transdev Česká republika s.r.o., navrhla společnost Transdev Česká republika s.r.o. do 

orgánů společnosti své zástupce. 

 

Na jednání valné hromady bylo tudíž rozhodováno již o nově navržených kandidátech 

společnosti Transdev Česká republika s.r.o. do funkce členů představenstva a do funkce člena 

dozorčí rady. 
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Výsledek hlasování o jednotlivých bodech a informace o hlasování zástupce města: 

 

Pořad jednání  Hlasování za 

město  

Výsledek 

hlasování 

 (% přítomných 

akcionářů) 

1 Zahájení valné hromady, ověření 

usnášeníschopnosti  

Bez hlasování Bez hlasování 

2 Volba orgánů valné hromady  Pro Pro: 100% hlasů 

3 Odvolání členů představenstva  

Ing. Tomáše Vavříka  

Ing. Romana Vývody  

Ing. Barbory Weissové  

Pro Pro: 100% hlasů 

4 Volba členů představenstva 

Ing. Radima Nováka 

paní Pavly Struhalové 

JUDr. Romany Staehelin 

Pro Pro: 100% hlasů 

5 Odvolání člena dozorčí rady Ing. Václava 

Brabce 

Pro Pro: 100% hlasů 

6 Volba člena dozorčí rady pana Armina Cieslara Pro Pro: 100% hlasů 

7 Ukončení valné hromady Bez hlasování  Bez hlasování  

   

Blíže k některým bodům:  

Ad 2. Za předsedu valné hromady byl zvolen Ing. Radim Novák, za zapisovatele byla 

zvolena JUDr. Romana Staehelin, za ověřovatele zápisu byli zvoleni Mgr. Václav 

Smetana a Ing. Tomáš Vavřík, MBA a za osobu pověřenou sčítáním hlasů byl zvolen 

Ing. Martin Mlčák, MBA.   

Ad. 3 Byli odvoláni dosavadní členové představenstva, a to Ing. Tomáš Vavřík, Ing. 

Roman Vývoda a Ing. Barbora Weissová. 

Ad 4. Byli zvoleni 3 noví členové představenstva, a to Ing. Radim Novák, paní Pavla 

Struhalová a JUDr. Romana Staehelin. 

Ad 5. Byl odvolán člen dozorčí rady Ing. Václav Brabec. 

Ad 6. Byl jmenován nový člen dozorčí rady pan Armin Cieslar.  

 

Bližší informace o nových členech orgánů společnosti a notářský zápis o volbě do orgánů 

společnosti je dostupný na www. justice.cz  

O způsobu hlasování na této valné hromadě byla Rada města Havířova informována dne  

9. září 2019. 

Materiály související s touto valnou hromadou jsou trvale uloženy k nahlédnutí na odboru 

právních služeb MMH. 

Majetkový podíl města: 10,20%.  

 

Zprávu sepsal:  

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

 



  Příloha  

Zpráva o průběhu valné hromady konané dne 7. června 2019 

 

Dne 7. června 2019 se konala valná hromada společnosti Depos Horní Suchá, a.s., IČO  

47677287 (dále jen „společnost“).  

Na jednání valné hromady byli přítomni akcionáři, kteří vlastnili 146 ks akcií, což 

představovalo 100 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada byla usnášeníschopná.  

Jednání valné hromady proběhlo v souladu s navrženým programem, o němž byla Rada města 

Havířova informována dne 27. května 2019.  

Výsledek hlasování o jednotlivých bodech programu a informace o hlasování zástupce města: 

 

Body programu Hlasování za 

město dle RMH 

Výsledek 

hlasování 

( % přítomných 

hlasů) 

1 Zahájení Bez hlasování Bez hlasování 

2 Volba orgánů valné hromady Pro  Pro 100% 

3 Zpráva představenstva o činnosti a stavu 

majetku společnosti, podnikatelský záměr 

r. 2019 

Bez hlasování – 

vzato na vědomí 

Bez hlasování – 

vzato na vědomí 

4 Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady, 

včetně zprávy auditora 

Bez hlasování - 

vzato na vědomí 

Bez hlasování - 

vzato na vědomí 

5 Schválení roční účetní závěrky 

 

Schválení rozdělení zisku 

Pro  

 

Pro  

 

Pro 100  % 

 

Pro 87 % 

Proti 13  % 

Zdrželo se 0 % 

6 Schválení auditora pro rok 2019 

 

Pro Pro 100 % 

7 Závěr  Bez hlasování  Bez hlasování  

   

 

k bodu 2 programu:  

Bylo zvoleno toto složení orgánů valné hromady:  

Předseda valné hromady – Mgr. Bc. Martin Polášek 

Zapisovatelka – Petra De Wine 

Skrutátoři – Miloš Kývala, Ing. Vavřinec Fójcik 

Ověřovatelé zápisu – Ing. Jiří Lukša, Ing. Jindřich Feber 

 

k bodu 3 programu:  

Předseda představenstva Mgr. Bc. Martin Polášek přednesl akcionářům zprávu  

o naplňování podnikatelského záměru společnosti s tím, že mezi  nejvýznamnější cíle a 

hodnoty dosažené v roce 2018 patří kolaudace stavby Rekultivace V., ukončení 

zkušebního provozu stavby AD Technologie, realizace stavby „vypařovačky“ 

průsakové vody, provedení studie proveditelnosti výroby alternativního paliva,  

realizace biologické rekultivace skládky, prodej 880 MWh přebytečné elektrické 

energie. 

 

 



 

k bodu 4 programu:  

Předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Kuča seznámil akcionáře o průběhu a způsobu 

kontrolní činnosti dozorčí rady za hodnocené období. Dozorčí rada se soustředila 

zejména na kontrolu plnění cílů zakotvených v Podnikatelském záměru IX. Při 

přezkoumání účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku nebyly shledány 

závady. Dozorčí rada doporučila valné hromadě schválit účetní závěrku a rozdělení 

vytvořeného zisku za účetní období roku 2018. 

 

k bodu 5 programu: 

a) Roční účetní závěrka za rok 2018 byla schválena.  

 

b) Poté byl přednesen návrh představenstva, aby zisk za rok 2018 ve výši 343.338,20 

Kč byl rozdělen následovně: 

- výplata dividend (700,00 Kč/akcie)    102.000,00 Kč 

     - výplata tantiém       204.000,00 Kč 

     - nerozdělený zisk                    36.738,20 Kč 

 

Návrh na rozdělení dosaženého zisku za rok 2018 byl valnou hromadou schválen.  

 

Statutárnímu městu Havířov náleží výplata dividend ve výši 7 700,00 Kč před 

zdaněním. Dne 31. července 2019 byly  dividendy po zdanění (15 %) ve výši 6 545,00 

Kč připsány na příjmový účet města. 

 

k bodu 6 programu:  

Byl schválen auditor pro provedení auditu účetní závěrky pro rok 2019, a to 

Ing. Antonín Wzatek - auditor, č. oprávnění 1298, Ovocná 250/1a, 736 01 Havířov-

Životice. 

 

k bodu 7 programu:  

Na závěr Mgr. Bc. Martin Polášek 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. 

Majetkový podíl města: 11 ks kmenových akcií.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Zprávu sepsal: Marek Světnička, DiS, člen Zastupitelstva města Havířova, v.r. 

 



Primator mesta Havifova,
Josef Belica

V6c: Zadost o pomoc ve veci Sikanovani sluSneho a spofadan^ho obcana

Pfiloha c. 1

w

Vazeny pane Belico, vazeny pane primatore,

obracim se na Vas, jako na primatora mesta, jehoz majetkemje dum v Havifove" - Podlesi
uL Celakovskeho 1.594/2b a spravuje jej MRA, s.r.o. U lesa 865/3a Havifov - MSsto.

. . • .
Mame plastova okna, ktera nam namontovali misto starych dfev&iych oken v roce 2017 a

za ktere niin zvySili najem asi o 500 korun. Takze za nS platime. Dne 26.4.2018, jsem si
nechal odbornS, profesionAly zfirmy Sv6t oken namontovat na plastova okna venkovni
zaluzie. Dokladam doklady (Dodatky c.1 a LI.) o zaluziich a mohu jen dodat, ze to nebyla
nikterak levna zalezitost. B6hem 16ta toho roku jsem zaluzie sundal z duvodu rekonstrukce
domu a jeho zatepleni. Tohoto roku, dili po rekonstrukci, jsem zaluzie namontoval zp$t na
puvodnl misto. Nic jsem novS nevrtai a nijak jsem nov6 nczasaboval do plastovych oken ani
ramu. Nebylo tfeba a musel jsem vychazet i z toho, ze dne 27.11.2018 jsem podepsal
DODATEK knajemni smlouve (Dodatek £.3.). Do te doby jsem nic podobneho
nepodepisoval, ciii si nejsem vedorn nSjakeho poruSeni najernni smlouvy, pro ktery bych mel
byt §ikanovan.

Dne 18,3,2019 m6 kontaktoval spravce na§eho domu a vyzval me k odstranSnf venkovniich
zaiuxii. To jsem odmitl a §el jsem za panem Petrem Vales'kem z MRA, vedoucim provo/niho
oddeleni, Jen mimochodem - jsou tarn v MRA dobfe opevneni a byl problem se k nemu vtibec
dostat, Hovofili jsme spolu asi 10 minut a vyzval me, abych vse sepsal a ze mi zavolaji a
celou vec probereme. Vse jsem tedy sepsa] a dopis (Dodatek 2.4.) jsem pfedal na podatelnu
MRA, Jak se v dodatku doctele, podal jsem vysvetleni k cele veci a v^'slovil jsem politovani i
omluvu. Zaroven jsem pozadal o dodate5ne povoleni i s ujistSnim, ze vpffpadS odst6hbvani
ci odstranSni Saluzii, dam ve"ci do pofadku. Na pozvani o kterem mluvil pan ValMek jsem
dekal, ale pic takoveho se nestalo. Kdyby k setkani doglo, rnohl jsem se dozvSdSt v 6ern je
probMm, jak ho fesit a nebo jak mam zaluzie namontovat, abych uspokojil MRA. Dne
15.4.2019 mi pfislo Stanovisko spravce domu (Dodatek £.5.) o odmitnuti me zadosti ze dne
18.3.2019. Ve zminen^m stanovisku jsem vyzvan, k odstraneni venkovnich ialuzii pod
hrozbou odstranSni zaluzii pracovniky IvdRA a to do 31.5.2019. Stano-visko MRA se opifao
muj podpis k dodatku smlouvy ze dne 27.11.2018, ale to uz byly isrluiiU'flHlBUiHuuim1

nekolik m&i'cu pfedtfm - 26.4.2018. Navic, venkovni itiluzie v zadnem pfipade-nenaruSuji
esteticky vzhled domu. Zde v dome, v sedmem patfe na zapadni stranS., maji namontoyao
nov£, zaskleny balkon. Je zajimave, ze tento zasah do zatepleni domu nikomu nevadi a byl
povolen.

Vazeny pane primatore, citim velkou nespravedlnost a snahu nSkoho, potrestat m5 jako
Skolaka. V dopise, ze dne 18.3.2018 ktery jsem adresoval panu Valaslcovi, jsem se myslim
dost omluvil za problem, ktery jsem mozna zavinil svou nevgdomosti, ale ktery nem
nefeSiteto^ tak, abychom nas'li feSeni pfijatelne pro ob£ strany. Ona ta plastov^ okna, to neni
zadna svdtost 6i pomnik a okna maji slouzit nam, lidem. Lidem, ktefi tu bydlime a ne, aby se
siouiilo oknum. Nikdo pfece nebude jen tak niditokna a i kdyby znicil, MRA by si pFipadnou



opravu nechalo urfiite uhradit- Proto mi to prijde jako nemistne Sikanovani. A to je, kdyz
dovolite spatne a nemfilo by se to dit. V pfipade demontaze zaluzii, at' v dohledne dobS, nebo
v budoucnu, dam samozfejme' vSe do pofadku. Nikdo nikdy za me nic neudelai Naopak.
M51i jsme s byvalou zenou tento dura asi 6 let jako domovnictvi a naopak ja daval do pofadku
stovky vSci, ktere tu ndkdo natropil. Af jiz nepofadek a nebo nSco znicenelio. Udelal jsem
pro tento dum a pro lidi zde zijicich vice nez dost. Jako nikdy nikdo jiny. Bylo to v do be, kdy
to tento dum nejvic potfebovnl. Doslova chatral, trpSl vandalstvim a nepofadkem. To sebou
samozfejmS pfinaSelo vdtSi £i menSi konflikty, kterym jsem se nemohl vyhybat a musel jsem
mnohokrat citliv£ resit nastale situace, Vzdy jsem ale musel postupovat tak, abyc'h dotfienc
lidi nenastval a abych vyfeSil bez emoci nastalou situaci. V domu, ve kterem bydli 60 partaji,
to nebylo vubec jednoduche a nejednou jsem si pfipadal, jako na tenkem Jedg. K sobe a sve
rodinS, jsem musel byt nejprisnSjSi. Na schuzi kterou svolalo MRA na uciliSti, prohlasil
soused pan Selong, byvaly ufiitel krasnou vetu na mou adresu: „ Pan domovnik ud^lal
z domu hruzy, dum k bydleni," Ano a jen ja vim, kolik to stab nervu, sil a fiasu; Najemnici
byli spokojeni, ale znate to, vzdy se naSli nespokojenci^ Zejm^na, kdyz jsem nachytal jejich
dite a vetSinou mladez z jejich rodiny, jak nSco nifiil 6i dSlal nepofadek. Vzdy jsem se snazil
jednat s kazdym poctivS a t€si mS, kdyz potkavam tehdejsi dScka ktera jsem honil za
nepoMdek a ti me" pozdravi. Dnes jii tficetileti lide. To je ma vizitka, ze jsem si praci
odvadfel dobfe. K dospSlym lidem, k mladezi a hlavnS k dStem, jsem se choval vzdy slusnS,
poctive a kazddmu jsem m£fil stejnym metrem. Jsem sluSny Clovek a v celem dotnfetnemam
krom souseda nade mnou nikoho, s kym bych mel problem. Ten muj soused, kterj'-se chova
nepfatelsky, pfestoze jsem mu nikdy nic spatneho neudSlal, na mfi napsal stiSnost kVuli ruSeni
a par sousedu mu to podepsalo. OvSem aniz vgdSli, ze tato rodina rusila taky m£ a aniz vgdSli,
ze jiz. dFive jsem se marnS snazil s nimi domluvit a vec feSit drive, nez se vyhroti. MarnS jsem
je prosil o napravu. To sem mozna nepatfi. ale urcite Vas budou o torn informovat. K lidem a
okoli se chova m pfatelsky a nernam s nikym zadny spot, Cinzi a sluzby plat 1m poctivfe a
nenapada mS zadny duvod k Sikanovani ze strany MRA, ci jeho nekterych pracovniku, Proto
Vas pane primatore prosim o pomoc a to vtom smyslu, aby MRA dalo dodatefiny souhlas
k pozadovanym upravam vbyte, kter)' je ve vlastnictvi mfesta a ktery mam pronajaty.
Nebranim se ani schuzce s odf>ov&lnyini a za inter esovany mi pracovniky MRA, pfi ktere
muzeme celou v£c probrat a vyfeSit. A konecnfe bych se snad dozvedel, profi z takove
malichernosti, je tak velky problem a profi je Sikanovan sluSny ClovSk.

• • • ' • . . I . . ' : ..-• . ' " ' :

S uctou Josef Stanael
VHavffovS 16,4.2019

, . ' . : . -i;>. : -
Josef Stangel

• • • • : . • ' . : '' ' ' •
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lentu: 2428099

.hotovitel: SVETOKEN s.r.o.
Jasenicka 1254
75501 VSETIN
ICO: 25831925
DIC.-CZ25831925

PREDAVACI PROTOKOL
Zakazka cislo: ZST1851043
Objednatol: StangelJosef
Adresa:

Tel:

Tento pfedavacl protbko! slouil soucasnS jako zfiruftn! list - uschovejte pro pfipadnou reklamaci.
Pfedavacl protokol a jeho forma se ffdf obchodnlm, pflpadnS obfianskym zakonlkem a udaje do nej vepisovane zam&stnanci firmy se fidi
vnitropodnikovym provadSctm pfedpisem -"montaze".
Dodan£ vyrobky, zCisla'vajf majetkem dodavatele az do Opine uhrady d(!a ze slrany odberatele.

Pfedani zakazky: Zakazka je pfedana die smiouvy, pocty kusu vyrobku i doplftku souhlasi

pfedano bez vad © pFedano s vadou

ANO! NE!

nepFedano

Zaznam o pfedani
VyjddFenl zhotoviiele:

Dodane vyrobky byly z hiediska vysky od podlahy a Sffky Spatel namontovany die instrukci zakaznlka bez zjevnych povrchovych a mechanickych zavac'.
Zakaznlk pfevzal a byl sennamen s navodem na obsluhu a Odrlbu v6. seftzovaciho klifie.
U dodanych vyrobku byla zfikaznlkem odzkouSena funkfenost vSech pivku,
Vyjadfenl zakaznika:

Podpis zakaznika.

Dcp.'ateh Vyge doplatku /??.> K£ V hotovosti

Zaplaceno 100% Q Castefine zaplaceno

Zaznam o doplatku-vyj^dfenf zakaznika:

Pfevodem na OCet

Nedoplaceno nic

Z a dodavatele pfedal: . . . Podpis:

Zakazku pfevzai: $.*.•£&&$•&: Podpis:

Kontakt na servis: SV£T OKEN s.r.o., Hlavnl tflda 55/ 396, Havirov. 736 01
Tel: 733 618 091, E-mail: havirov@svet-oken.cz

Datum: 7ZT,

Datum: ,TI.

Dodavatel: SVETOKEN s.r.o.
Jasenicka 1254, 75501 VSETJN
ICO: 25831925 Dl6: CZ25831925

Pobocka: Havffov
E- mail: havirov@svet-oken.cz
Teiefon: 733618091

Ifedmet plnenl: DOPLATEK KE SMLOUVE c. ZST1851043

Datum vystavenl:

Uhrazeno: 0,00 Kc

Pfijmovy doklad ZST1 851 043

Zakaznlk: Stangel Josef
Adresa:

PFijal(a)f^^ss-; r̂̂ ._

Ra2itktf;a podpi?

Jatet iiĉ  1 25 **W s. r. o. . ]#.

****£o*£**«*• c^SS3jo>5

10:06:3325.4.2018 1 M
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DODATEK
k najemni smlouve uzavfeng na zakladfi zakona £. 89/2012 Sb. v platnem znSni mezi

pronajimatelcm:
STATUTARN1 MESTO HAVIROV
it: 00297488
zastoupene spoletnosti Mestska realitni agentura, s.r.o.,
se sidlem U Lesa 865/3a} M6slo, 736 01 Havirov
zapsanpu v Obchodnim rejstfiku vedenem Krajskym soudem v OstravS pod spisovou znafckou: C 863
zastoupenou Petrem Valaskem, vedoucim provozniho oddeienf

tiajeinccin fspolcgnymi nfljcmci);
STANGEL JOSEF datum narozcnf:

by i cm:

Timto dodatkem se doplnuje najemni smlouvao nasledujici usianoveni:

Najem.ce a osoby,. ktei^ s nim bydli, nejsou opravneni jakkoli zasahovat bez souhlasu pronajimatelc
do budov ajejich konstrukcnich Casti. V'opafin^m ph'pacie plnS odpovidaji zaSkodu, kterqu svym jednanim
zpusobi, Za tyto zdsahy se povazuje zejm^na instalace pfedme'tu (anteny, suSaky apod.) na vnSjsi zdi domii.
stfechy a balkony, jak^koliv zasahy do okennich ramu (vccm6 provadfini vngjSich natferfi) a jakekoliv dalsi
stavebni upravy v byt6. Najemce s timlo omezenirn v>'slovuje souhlas.

Pronajimatel a najemce se dohodli, ze pro stanoveni uni'ady za plnSni spojena s uzivanim bytu,
pro uhradu drobnych oprav a bSznii ildrzby bytu budou platit ,,Pravidla o uhradS sluzeb spojenych
s bydlenim, drobnych oprav a bfizne udrzby b>tu", ktera tvofi nedilnou soucasl tohoto dodatku.

Najemce je povinen po pfedchozi pisemne vyzvfe umoznit pronajimateli nebo jim povSfene osob£:

a by proved 1 instalaci a udrzbu zafizeni pro mfifeni a regulaci tepla. teple a studene vody, jakoz i odpodet
namfefenvch hodnot. Pokud tak naiemce neuclni. bude mu Dronaiimatelem uctovana cena za odbfer terMa.
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Cl. IJ

Najemce souhlasi ve smyslu zakona C. 101/2000 Sb., o ochrang osobnich udajfi a zmgnS nekterych
raknnii. vc zneni pozdejSich pfedpisu, (dale jen ,,zakona") se zpracovanim vSecli jim poskytnutych
osobnich udaju, a to pro ucely vzajemneho plneni a zalezitosti spojenych s najmem bytu podlc te'to
smlouvy. T)'to osobnf udaje budou uchovavany po dobu nezbytnou k toinuto u£elu a spravcem udaju je
Mestska realitni agentura, s. r. o., (dale jen ,,pronajimalei"), pficemz ke zpracovanf bude dochazet
automatizovan^m zpiasobem i manualne. Pronajfmatel zpracovava pouze pfesne osobni udaje ziskane
v souladu se zakonem a ma povinnost zpracovavan^ osobni udaje aktnalizovat. Za timto ufielem je najemce
povinen bezodkladne nahlasit jakoukoliv jejich zmfenu. Najemce ma pravo kdykoli pozadat Mestskou
j caiitni agenturu, s. r. o., o pfistup ke zpracovavanym osobnim udajum a o podani informaci o dalsich
podrobnostech zpracovani osobnich udaju. Kazda takovci zadosl je zpoplatnena pfimSfenou financni
uhradou za poskytnuti informacf. V pfipade, ze najemce zjisti, ncbo se bude domnivat, ze Mestska realitni
i i - 'entura , s. r. o., provadi zpracovani osobnich udaju zpusobem, ktery je v rozporu s ochranou soukromdho

-:i osobniho zivota nebo v rozpom s pravnim pfcdpisem, zejmena jsou-Ii osobni udaje s ohledem na uSel
cjich zpracovani nepfesnd, muze najemce pozadat Mestskou realitni agenturu, s. r. o., o vysvStleni, popf.
iby odstranila lakto yznikly stav. Zejmena se muze jednat o blokovani, provedeni opravy, doplnfini nebo

likvidaci osobnich udaju. Jestlize bude zadost shledana opravne'nou, pronajimate] jako spravce osobnich
uJitjii ncprodlene oclstrani zavadny stav.

!5ro pfipad. ze najemce pokracuje v uzivani b>tu pote, co mel najem skondit, smluvni strany vyslovne
siednavaji. ?.c se neuplalni ust. § 2285, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve zneni pozdejsicb.
pfedpisu.

Oslatni ustanoveni predrnelne' najcmni smlouvy zustavaji beze zmeny.

Pento dodatek nabyva platnosti podpiscm smluvnich stran.

Smluvni slrany prohlasuji, ze si lento dodatek pfed jeho poclpisem precetly, ze ^'jadfuje jejich pravou
a svobodnou vuli a na dukaz sv^ho souhlasu s jeho obsahem pripojujf sve podpisy.

V Havirove 27.1 1.2018

pronajimate]

Mestska realitni agentura, s.r.o.
U Lfsa 865/3a, Mcslo, 736 01 Havifov

tCO: 6-iO 84 744 DIG: CZ6408474-4

zapsana v OR u KS Ostrava spis. zn, C 8631

tal: 596 808 111 -11

najemce (spoleCni najemci)

Sfdlo spoleCnosti: u Lesa 865/3a, Mfsto, 736 03, Hsvifov
1C. 64081744 Tel.:596S08145 E-mail: uclarna@mra.c2

DlC: 026408474-1 ID datov^ schranky: xsmci7 www.mra.cz

l zapsana v Obchocfntm rejstfl'ku vedenem Krajskyin soudem v Ostrave pod sp. zn.: C 8631

Strana 2 / 2



Vazeny pan
Petr Valasek
Vedouci provozniho oddeleni
Mcslska realitnf ageniura s.r.o,
U iesa 865/3a
Havifov - Meslo

ivleslsks f f .
U lesa S6L- •'

. He>>n>ra, $.r.o.
•' -'3K 03 Havfrov

I H. 03. 2019

fermin k vvfteeni;

Vec: Vysvfetleni situace a zadost o vydani dodatefineho povolcni.

Do domu v ulici Celakovskeho 1594/2b v Havjfove' - Podlesi, jsem se nastehovai v roue
1988 a bydlim tu doted'. Jedno me okno je smerem na jih a dalsi tri okna nitim smerem na
zapad, A pravS zapadni poloha oken ma neblahy vliv na teplo v byt6. Oby\'ak teplo, ktere
vydava slunce ce!6 odpoledne, jesle pohJti Je totiz rozmerovfe vfitSf, nez pokojik s balkonem,
Tarn uz to bylo horsi a cely den tarn bylo vedro. OvSem nejhorSi je kuchyn, klera je
V 16te tarn ne§lo vydrzel. A/ kdyx jsem si asi v roce 2005 namontoval venkovni
teplola se vyraznS snizila a i v tdch nejvfitSich vcdrech, bylo v letfi v loznici a kuchyni
k ^drzenf. Proto jsem si nechal po namontovani plastovych oken loni v dubnu,'namontovat
flrmou Svet oken s.r.o., nove venkovni zaluzie, smerem na zapad. Slouzi dobfe a plni svuj
ucel a nikterak nedoslo k bezmySlenkovitemu po§kozeni oken a vubec k nSjakemu
nenapravilelneiTiu po^kozeni. Pfed zapocetim zaiepleni domu, jsem v§e z demontovai a
zacatkem bfezna tohoto rokti, jsem nasadil zaluzie zpSl, do puvodnich mist. Nikde
nepiofukuje a ani nezateka. Vse jc v naprostem pofadku.

Abych sepriznal, ani me nenapadlo zadat o povoleni, kviili montazi venkovnich zaluzii. Me
proto, ze bych arogantne pfehlizel pok>aty zamestnaneu MRA, aie skutecne k tomu doslo
zneznalosli a za to se onilouvam. To jsem v zadndm pfipadg nechtel a je mi to lito. Hrozne
spatne snasim tepio, tak m6 prosim pochopte. Ty venkovni zaluzie. jsou pro mS v 16t§ spasou.
Je§te vzpomenu antcnu na parapetu okna, na jizni strand. Jen na tu antenu, chytam dobfe
staru'ce a je to automobilova antena. Je pro ni provrtan otvor v prumeru 5 mm a tento otvor je
od fasady domu vzdalen 32 mm. Cili, viibec nezasahuje do oblasti zatepleni a jako
automobilova antena je udelana lak, aby skrze ni, nepronikala voda. Kabel od ni mi
zabudovali pracovnici, ktefi menili okna a vse fadn£ utesnili.

Proto Vas zadam o dodateene povoleni montaze venkovnich zaluzii a mohu Vas ubezpecit,
ze pokud bych se stehoval z tohoto bytu, zaluzie tarn necham, anebo dam vsechny veci, do
puvodniho stavu a zavolam si na to i odbornlka z jii vzpominane finny - SvSt oken. Budete-li
trvat na odstraneni ant6ny, tak ji odstranim, pfestoze bych byl r£d, kdybych ji tarn mohl
nechat.

Jeste jednou se omlouvam za zpusobend problemy, ktere nikterak neprameni z arogance,
ale z neznalosti. Dekuji

VHavifove 18.3.2019 S uctou Josef Stang

Tento dopis jsme poda! na podatelne Mdslska realitni agentura s.r.o., U Iesa 865/ja
Havifov - M&to dne 18.3. 2019
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Vas dopis zn.
Ze dne:
Nase zn.:

Vyrizuje:
Telefon:
E-mail:

Datum:

18.3. 2019
66<3

Jng, Adam Langer
596808119
investice-2(5>mra.cz

11. 4. 2019

Vazeny pan
JosefStangel

Stanovisko spravce domu k pozadovanym opravam v byte

Die Cl. I dodatku k najemni smiouve ze dne 27.11.2018 uzavrene na zaklade zakona c. 89/2012 Sb.
v ptatnem zneni Vam oznamujeme, ze Mesiska realitni agentura, s.r.o., na zaklade pfikaznf srniouvy a
pine moci jako spravce domu zamita provedeni uprav v byt£ c. 4 na ulici Celakovskeho 1594/2b
v Havifovi - Podlesf.

Dale je die usneseni Rady mesta Havfrova c. 2894/56/01 ze dne 213.2001 a usneseni c. 560/5/03 ze
dne 29.1.2003 zakazano zfizdvanf individualnfch satelitnich a rozhlasovych anten.

Mesfska realitni agentura, s.r.o. die vyse uvedeneho dodalku k najemni smiouve pozaduje do
31.5.2019 po najemci bytu t. 4, panu Josefu Stangelovi na vlastni naklady provest demont^z
vonkovnfrh Jaluzii a odstranoni antennfho zafizeni. Venkovnf parapet a okna (okenni ramy) budou
uvedeny do puvodniho stavu. V opacnem pfipade uvede venkovni parapet a okna (okennf ramy) do
puvodniho stavu spolecnost Mestska realitni agentura, s.r.o. na naklady najemce.

S pozdravem
MfestskS realitjil agentura, s.r.o.
U lesa 865/3a, Mfcto, 73G 01 Havifov

ICO: 640 64 744 DlC: CZ&4084744
znpaanfi v OR u KS Ostrava spts, zn. C 8631

lol:596808111 -30-
Marek Klimsa
vedouci inveslicne provozniho odboru

Prilohy

Mestski realitni agentura, s.r.o. iCO: G408474-5 Tel.: 596 SOS 111 ID dat-schninky:axsmcl?
st'dlo: U Lesa 865/3a, Mesto, 73601 Havifov DlC: CZ64084744 E-mail: sekr@mra.rz web: www.mra.cz
Spolecnost zapsana v obchodnim rejstfiku vedenem Krajskym soudem v OstravS pod sp. zn.: C 8631
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Primator mSsta Havifova
Josef Bfelica

Vec: Zaluzie

Vazeny pane primatore,

az dne 11.7.2019, tedy vSera. jsem dostal kone£n6 odpovfed' MRA - konkretne pana Klimsi,
datovanou dnem 3.7.2019 na mou zadost, kterou jsem Vain osobne dolozil dne 14.6.2019 a
datovanou 5,6,2019 a tehoz dne podanou na podatelnS M'RA. Arogance spravce bytoveho
fondu mSsta, se neda pfehlednout stejnfi, jako vecne vymluvy, pro5 venkovni zaluzie nechteji
povolit. T6ch duvodu pro zamitnuti se hledalo a pouzilo vice a mezi jinym mi bylo
pravnikem MRA fe£eno, ze uz z principu nii to nechteji povolit. Vse jde od pana KlimSi, ktery
se chovil naprosto neprofesionalne" a mam neblahy pocil, ze si pan Klimsa hoji sva osobni
bolistka pod hlavi£kou MRA. Silne mi to pripomina spravce v Jiraskove Lucerne', fii spravce
z babifiky od Bozeny NSmcove. Pfed vrclinosti libive poklony a pro ty pod nim, jen arogance.
Lide se nernSni a je jedno, zda je doba goticka, barokni ci dneSni a jak fikame, moderni. Lide"
jsou stale stejni, akorat jsou jinak obleceni. Do nikoho nevidite.

NechtSl jsem, zadnou protekci a navic, slo o naproston banali tu. Ramy plastovych oken.
jsou zcela bSzne i u nas v domu navrtany v garsonkach. za uSelem montaze vfegaku na pradlo
a jen satelitu jsou v naSem mestS stovky. Presto jsem by! vyzvan k odstraneni venkovnich
zaluzii, pfestoze mi je montovala fmna Svet oken a moje antena. je jen tenka tytinka. Tu
antenu, tak jako venkovni zaluzie, jsem take odstranil. V soutasnosti je zabalena a polozena
na parapetu. Zapojena, nadale slouzi svemu Celu. V soucasnosti mam v kuchyni bile platno
v okne misto zaluzie a na zaluzie v loznici kde je balkon, jsem udelal dfevSny ram a na nem

jsou zaluzie namontovany. Jen mimochodem, v sedrnem patfe naseho domu, byly odividne
poruSeny pravidla o ktere se opira zamitava odpovfed" pana KlimSi ze dne 3.7.019. Tedy
zaruka na dilo dodavatele.

Zaluzie i antenu, jsem nechal nmnontovat v dobre vife v dobe, kdy MRA nemelo tyto dneSni
vyhrady k montazim ochranSny pravnS. Muj podpis pod dokumentem ze dne 27.11.2018 o
nezasahovani do oken a zatepleni domu, cht^lo MR.;\ m£sicu po namontovani zaluzii a
ant6ny. Ostatne, prvni vymluva ze strany pana Klims'i, se odvolavala prave na tento
dokument. V tomto mem pfipadS, zda se plati jedno stare rceni: ,,Kdo chce psa bit, hul si
vzdy najde," Celou v6c beru jako nemistn^ gikanovani ze strany pana Klim§i, pod zastitou
MRA a beru to jako velkou nespravedlrjost, na kterou jako primator mSsta jen nefinne
pfihh'zite. A to je SpatnS. NSkomu a je to konkrelni pracovnik MRA, byla dana takova
drobounka moc a ten jen znepfijemnuje zivot slusnym lidem a porusuje ma zakladni prava.

Nemara ponSti, zda jste za mS utratil pfi jednani s vedenim MRA dne 17.6. 2019 nejake to
slovo. Usuzuji, die odpovfidi pana Klimsi ze dne 3.7.2019, ze ne. Jen pfipominam, ze citim
velkou nespravedlnost. Lide z domu a dokonce i vedlejsich domu se rn6 uz ptaji, kde ze mam
tu Icrasnou venkovni zaluzii, kterou mi v dobrem zavideli. A jak to, ze jednomu se povoluje a
druhdmu ne? To je spravedlnost a stcjny metr pro vsechny? To nemarne vgichni obcaiie
na§eho statu pravo na stejna prava? A taky jsou zvedavi, co na to pan primator? Ted' uz mam
odpoved1.



A neustale mam v hlave slova pravm'ka MRA: .,...uz z principu to nepovolime... ." Tady ui
ncjdc o zaluzie 6i antenku, ale o pravo obcana na stejna prava, ktera jsou evidentne
poruSovana. Ted' uz jde skuteCne o princip.

VHavtfovS 12,7.2019
S uctou Stangel Josef

Josef Stangel
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Vas dopis zn.
Ze dne:
Nale zn.:

Vyrizuje:
Telefon:
E-mail:

Datum:

5. 6. 2019
1251

Ing. Adam Langer
596808 119
investice-2@mra.cz

3. 7. 2019

Vazeny pan
Josef Stangel

Stanovisko spravce domu k pozadovanym opravam v byte

Mestska realitni agentura, s.r.o., na zaklade prikazni smlouvy a pine mod jako spravce domu zamita
provedeni stavebnich uprav (montaz venkovnich zaiuzii) v byte c. 4 na ulici Celakovskeho 1594/25
v Havifove - Podlesi, a to zejmena z duvodu poruseni zarucnich podminek vuci dodavateli oken.
Spravce domu nepovoluje zasah do ramu PVC oken a nove provedeneho kontaktniho zateplovaciho
systemu.

S pozdravem
realitnl agorituro, a.r.o.

U Lesa 865/3a, Mesto, 736 01 Havifov
(CO: 640 84 744 Dl6: CZ64084744
zapsana v OR u KS Osiravs spis. zn. C 8631

tel: 596 808 111 -4-Marek Klimsa
vedouci investicne provozniho odboru

"T'

I

Prilohy

Mestska realltni agentura, s.r.o. ICO: 64084744 Tel.: 596 SOS 111 ID dat.schranky: axsmci7
sidlo: U Lesa 865/3a, M§sto, 736 01 Havifov DiC: CZ64084744 E-mail: sekriamra.cz web: www.mra.u
Spoleinost zapsan^ v obchodnim rejslFiku veden^m Krajskym soudem v Ostravfe pod sp. zn.: C 8631
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Primator ffiSsta Havifova
Josef BSlica

PROVODN!' LIST k vySetfeni ze dne:

PFijmenl a jm6no: Stangel Josef

Zamestnavatel:

Bydli§t§:

12.07,2019

Rodn6 Cislo:

Pojist'ovna:

Poz, vykon: Vec:Potvrzeni
Ze zdravotnich duvodu doporucuji povolit venkovni zaiuzie v adrese trvaleho bydli§t6

Celakovskeho 1594/2b Havffov.

0



Bolkova Marketa

Od: Bolkova Marketa
Odeslano: 22. cervence 2019 7:54
Komu; Marek Klimsa (kiimsa@mra.cz); Lhotsky Lukas, Mgr. Be. (Ihotsky@mra.cz)
Kopie: Baranek Ondrej
Predmet: dopis
Prilohy: Stangel zaluzie l.pdf; Stangel zaluzie 2.pdf

Dobre rano,

Prosim o vyj^drenf s termfnem do 5.8.
Dekuji.

Markka BOLKOVA
Asistentka nam<5stka prim^tora

Magistral mgsta Havifova
Svomosti 86/2, 736 01 Havifov-MiSsto
tel.: +420 596 803 215

C bolkova.marketa(5)ha vifov-citv.cz
> www.havirpy-citv.cz

<
c Setfeme na§e lesy! Zvazte, prosim, nutnost tisku teto zpravy!
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Zastupitelstvo mesta Havifova
Svornosti 86/2
Havifov - Mesto

V6c: Protekce ve spolecnosti MRA s.r.o.

1 fi -i".

KSSSfo
: it,)-

Vazeni zastupitele obcanu mSsta Havifova,

jsem faclnym a slusnym obcanem naseho mSsta od roku 1965 a myslim si, ze se mi v nasem
mest£ nezije Spatne a vim, ze jsem i pro mesto hodne dobreho udelal. Za ta leta zivota, se
vyskytlo obfias n6co, co mi, tak jako kazdemu z nas, ztrpfiuje zivot. O jeclnd takove trpkosti,
hych nid na.se zastupitelstvo mesta rad informoval. Posilam /aroven v§echny podklady k telo
kaiize, vCetnfi fotografii na pfilozenem cd. Jestli se tira budete nekdo zaby\'at ci ne, to nevim,
ale mate to vSe po kupe.

Pokud ano, dofitete se o dues uz trapne anabazi venkovnich zaluzii, ktere jsem si nechal
namontovat za neniale penize firmou Svet oken a musel jsem je pod hrozbou pracovnika
MRA odstranit, Obratil jsem se o pomoc na pana primatora mesta Havirova, lee bez valneho
uspechu. Z dokumenlu a fotografii ktere dokladam je zfejme, k £emu v kauze zaluzii doslo a
profi pis'! o protekci. Poukazuji na zamSstnance MRAbydliciho ve stejnem domu kde bydlim,
v sedmem patfe, ktery si necha) zasklit balkon. Jemu by] povolen zasah do zateplene fasady
domu, pfestoze je tato nova fasada take v zaruce. Povolenim techto praci vznikm.il precedens
a i presto mi pan Klimsa nepovolil venkovni zaluzie namontovat a tim vlastne vytvofil situaci.
ktere se fika protekce. Protekce, ktera do sluSne spoleCnosti nepaifi a do firmy, ktera spravuje
mesiske byty, uz vubec ne. Ta protekce je naprosto zfejma a vrha spatny stin na spolecnost
MRA a jeji vedeni. Jake ze to ma pracovniky ve spolecnosti, kdyz si tak nestydatS dovoluji
poruSovat zasady rovnosti obcanu? Pred zakonem a v pravech, jsme snad na torn vsichni
stejnc, tak proc si nfckdo dovoiuje porusovat prava slusnych licli? Totiz, nezaclatclne pravo
na stejna prava. Nebo to lak nema byt? Mylim se snad? Dale, nemluvfi o torn, ze podobne
prakliky jako je protekce, mohou navodit dojem, ze ve spoleinosti ktera podobne praktiky
nefe§i ci dokonce kryje, neco zahniva a buji i jine veci.

Jednalo se naprosto banalitu, prostou zaluzii, ktera neni zadny muj rozmar, ale zdravotni
nutnost i do budoucna. s ohledem na globalnf oteplovanf. Ted' se u^ jedna mimo zaluzie take
o nemravne chovani konkretnfho pracovnika MRA, ktery si rozhoduje die toho, s kym je
kamarad, kdo je jeho druhem na pracovisti ci jen obycejnym najemnikem. A tak se ptam
vazene zastupitelstvo naSeho mesta, je to to jednani ze strany pracovnika MRA pana KliniSi
v pofadku? Je snad protekce slusnou a mravni zasadou lidske spolecnosti, mestske
spolecnosti, mesta Ci statu? NSkomu se muze zdat nekala protekce v MRA jako banalita,
ktera nestoji za pozastaveni. ale i v tomto pfipadS plati jedno: Kazdy detail doplnuje celek a
spoleCnosti MRA tato kauza na clobre povesti nepFida.

VHavirove 17,7.2019
S uctou Stangel Josef

Josef Stangel



www.svet-oken,c

Lenova nouioko
venkovnf za/uz/e

dodawalel SVfeT OKEN s,r,o.
vypracoval, Michlova Jotena
lei 730 182 125
email. zaluzie! Qizafe.iziB-servl6.cz
dne: 28.3,18

Odb&ralel

adrese:
<el
email,
pof. clslo. 87632/2018 po lamtfenl

Pol. iirka

Geneva nabidks po zam^ferii

Venkovni zaluzie typ EXT — 50
ku=uvy^ka

Z-90 1180

Cena za zaluzle po sieve bez PPH
Pfislutenstvl

167SKJJ

Ovladanl WiKou 15°
Barevn6 provedertl;
RAL kryciho plochu
HAL vodiclch Bl
RAL df24ku vodiclch tiil

Doprava
e jmenovan^ pfisluSenstvl po slevfe

MontSi pouzder
Montaz ialuzH

1
Cena celkctn za zakAzk'u b~ez OPH
SLEVA2A 100% PLATBU PREbEM

445 Kt;
_soo Kd

"soolkc
56%

??J?a po slevd ze 100% platbu pfcdem
Cenajglkem vjcetne DPH 15%

3723 Ki
Iff: K

'3537
I4068K6;

Barevni orovedenl:
Lamela stfibrna 50ALD2
Vodici liila2Ox 20; slflbmi
Koncovi lamete sifibrna

Naie firrra ncprovadi eleklro zapojcnl.
V pfipadt realizaco t6to zakazky pozadujeme zaplacen! zAlohy ve vyi!70V«z ceny.
Platnost cenovt nabldky jo 60 dnl od jejlho vypracovini
Cona nczahniuje eloklrolnslalacl, stavebnt upravy.vyifcove prace.pronajom a stavbu
leienl. Pfipadni montaini vice prace a vice naklady, ktert nebyty zfejm^ pfl uzavfeni
zakazky, budou dcwjCiovSny.
Snliena sazba DPH 15%, je uplatnina u dodavek s monlaii do prosior urccnych k
bydloni - u bytu pro soclalnl bydleni s celkovou podlahovou plochou 120 m'.
u rodlnniho domu s celkovou podlahovou plochou do 350 m'.
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OK EM
;2hotovitel: SVET OKEN s.r.o.

JasenickS 1254
755 01 VSETiN
ICO: 25831925
DIG: CZ25831925

PREDAVACI PROTOKOL
Zakazha cislo: ZST1851043
Objednatel: Stanael Josef
Ad res a:

Tel:

' Tento pfedavacl proloko! slouzl soucasnS jako zarucnl list - uschovejte pro pfipadnou reklamaci.
PrVjdavac! prolokol a jeho forma se fid! obchodnlm, pfipadnfe obcanskym zakonlkem a Odaje do n§j veplsovane zamSstnanci firmy se ftdi

.iropodnikovym piovad&clm pfedpisern -"montaze".
DManfi vyrobky, zCist^vaji majetkem dodavatele si do Oplnfe Ohrady dlla ze strany odberatele.

Predani zakazky: Zakazka je pfedana die smlouvy, pocty kusu vyrobkCi i doplftkii souhlasi

pfedano bez vad (̂ ) pfedano s vadou Q

Zsznam o pfedSrU
, Vyjadfeni zhotovitete:

ANO! (y NE! (_)

neptedano Q

n< '^nA •./\.rohVv bvlv 7 hlpdiska vy?>:v od podlahy a Ilfky Spalet namontovany die instrukcf zakaznlka bez zjevnych povrchovych a mechanickych zavad.
i i. isi.ii.>, pfeuial a byi sBznan)en s navodem na obslutiu a udrzbu vc. sefizovaciho kllce.
U ciodanych vyrobku byla zSkaznikem odzkouSena funkfinost v§ech prvku.

zakaznlka:

Podpis zSkaznlka.

DoaJatek VJr§e doplatku .......... /. ?.

Zaplaceno 100%

K£ V holovosti

CastecnS zaplaceno

Ptevodem na Ocet

Nedoplaceno nic

-
/ • jooavateie predal ^

Z.-kazku pfevzal ' "̂  '*'

v. -;av na c.prvis- SVfT OKEN
Tel. 733618

/
' . - - , j r f ^ ^ ' V

'- c • ' c- Podpis' ... Datum: ..'?.".....:......

* U < z^t.- Podpis' ... Datum: .„.."?. '.....'......

s r o Htavnl tfida 55/396. HaviFov. 736 01
091, E-maij; havirov@svet-oken.cz

Dodavatel: SVET OKEN s.r.o.
jTisenicka 1254, 75501 VSETJN
ICO: 25831925 Dl£: CZ25831925

P jbocka: Havifov
E- mail: havirovf@svet-oken.cz
Telefon: 733618091

PPIjmovy doklad ZST1 851 043
J

Zakaznlk: Stange! Josef
Adresa: Ceiakovsk6ho 1594/2b

73601, Havifov - PODLESl

P edmetplneni: DOPLATEK KE SMLOUVE 6. ZST1851043

Datum vystavenl:

0,00 Kc

Pf'JallaWS^K-,̂ ,,,,.

sv/V :;w

10 06:3325.4,2018 1 / 1 ,



ZAKAZKOVY LIST e. j'j / "7 ,< -̂-
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DODAVATEL:

.6:
DlC

ODBERATEL:

DtC;

Popis zak^zky (vyholoveni, zsivady. optavy):

podpis odbferatele

,
Termin dokonCeni: ..?..'..'...,!. :',. pf6db£Zn6 cena vC,~:../.,.% DPH: ::.•?...(./. zaloha:

flozsah provedene praco

F

Kc

:
fti»

^

Cena boz DPH Zak&zka pfevzata dne: ,

Prevzai:

^ PARAGON DA ' IAD:
ODBERATFi

i

podpis dodavatele podpis odbSratele

Csna
/.a M.J

—H- ;̂ ':

j

i-

.
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Lr:±2 .
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DODATEK
k najemni smlouve uzavferx! na zakladS zakona C. 89/2012 Sb. v platnem zneni mezi

P'-nnaj imii te lcm:
S I ATUTARNl MESTO I1AVIROV
1C: 00297488

x.astoupene spolecnosti Mestska realilni agentura, s.r.o.,
se sidlem U Lesa 865/3a, Mesto, 736 01 Havifov
zapsanou v Obchodnim rejstfiku vedcnem Krajskym soudem v OstravS pod spisovou znadkou: C 8631

zastoupenou Pelrem ValaSkem, vedoucim provozniho oddeleni

najemccm (spoiecnynii iii'ijcmci):
i V N ( i i ' . l > .JOSEF , datum narozeni:

1'Vtem:

CM

Timto dodatkem se doplnuje najemni smlouva o nasledujici ustanoveni:

V n i c m r o a o-sobv. kterc s nim hvdli . nejsou opravneni jakkoli xasahoval bez souhlasu pronajimalele
do hndov a jejich konstrukCnich casti. V opacnem pripade pln<£ odpovi'daji za Skodu, kterou svym jednanim
xndsnbi. Za tyto z^tsaliy se povazuje zejmena instalace predmetu (anteny, susaky apod.) na vnSj§i zdi domu,
rt fcchy a balkony, jakekoliv zasahy do okennich ramu (vcetnfi provadeni vnejsich nateru) a jakekoliv daisi

siavebni upravy v bylfi. Najemce s timto omezenim vyslovuje souhlas.

n : - ^ n n j f m n l c l a najcmcc sc dohod l i , /e pro stanoveni uhrady za plneni spojena s uzivanim b\nu,
pm tihradu drobnych oprav a bezne udrzby bytu budou platit ,,Pravidla o uhracle sluzeb spojenych

s bydlenlm, drobnych oprav a bezn<5 udrzby b>fu", ktera tvofi nedflnou souCasi tohoto dodatku.

Najemce je povinen po predchozi pisemne vyzvg umozni! pronajfmateli nebo jim povefene osobe,
a by provedl instalaci a udrzbu zafizeni pro mefeni a regulaci tepla, teple a studene vody, jakoz i odpocet
namgrenvch hodnot. Pokud tak naiemce neucini, bude mu Dronaiimatelem uctovana cena za odber tenla.

Sttana 1 / 2



Cl. l l

Najemce souhlasi ve smyslu zakona c. 101/2000 Sb.. o ochrane osobnich udaju a zmene nSkter-V-
zakonu, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (dale jen ,,zakona") se zpracovanim vsech jim poskytnutych
osobnich udaju, a to pro u£ely vzajemneho plneni azalezitosti spojenych s najmem bytu podle teto
smlouvy. Tyto osobnf udaje budou uchovavany po dobu nezbyinou k tomuto ucelu a spravcein udaju je
Jvlestska realilni agentura, s. r. o., (dale jen ,,pronajimatel"), pfidemz ke zpracovani bude dochnizet
automatizovanym zpusobem i manualne. Pronajimalel /.pracuvava puuzu pi'csiie osobni iidujc ziihu.ic
v souladu se zakonem a ma povinnost zpracovavan^ osobni udajc aktualizovat. Za timto udelem je najcnic.,-
povinen bezodkladnc nahlasil jakoukoliv jejich zmfenu. Najemce ma pravo kdykolt pozadat Mfistskou
reaiitni agenturu, s. r. o., o pfistup ke zpracovavan>TO osobnim udajum a o podani informaci o dalsich
podrobnoslech zpracovani osobnich udaju. Kazda takova zadost je zpoplatnena pfimfifenou financiii
uhradou za poskytnuti informaci. V pfipadS, ze najemce zjisti, nebo se bude domnivat, ze Mfislska reaiitni
agentura, s. r. o., provadi zpracovani osobnich udaju zpusobem. ktery je v rozporu s ochranou soukrom^ho
a osobniho zivola nebo v rozporu s pravnim pfedpisem, zejmena jsou-li osobni udaje s ohJedem na ucci
jejich zpracovani nepfesne, muze najemce pozadat Mestskou reaiitni agenturu. s. r. o., o vysvelleni, popf.
aby odstranila taklo vznikly stav. Zejmena se muze jednat o biokovani, provedeni opr&vy, doplneni nebu
likvidaci osobnich lidaju. Jestlize bude zaclost shledana opravnenou, pronajimatel jako spravce osobnich
udaju neprodlene odstrani zavadny stav.

Pro pfipad, ze najemce pokracuje v uzivani bytu pote, co mel najem skonCit, smluvni strany vyslovne
sjednavaji, ze se neuplalni ust. § 2285, zakona 6.89/2012 Sb., ob£ansky zakonik, ve zn6ni pozdejsich
predpisu.

Oslatni uslanoveni predmetne najemni smlouvy ziistavaji beze zmeny.

Tento dodatek nabyva platnosli podpisem smluvnich stran.

Smluvni strany prohlasuji, ze si lento dodatek pfed jeho podpisem precetly, ze N'yjadfuje jejich pravou
a svobodnou vuli a na dukaz sveho souhlasu s jeho obsahem pfipojuji sve podpisy.

V Havifove 27.11.2018

pronajimatel

MestskS reaiitni agentura, s.r.o.
U Losa 855(33, Mesto, 736 01 Havifov

ICO: 640 84 744 DIC: CZfr4084744

zapsana v OR u KS Ostrava spis. *ri. C S631

te!: 596 808 111 -« •

najemce (spolecni najcmci)

Sidlo spolefnosti: U Lesa 8&5/3a, M^sto, 73G 01, Havirov
iC: 6-1084744 Tei.: 596808145

DlC: CZ64084744 ID datov^ schrinky: xsmci?
F.-mail; uctarna@mra.cz

www.mra.c!

Spolecnost zapsana v Obchodnim rejslfiku vedenem Krajskym soudem v Ostrave pod sp. in.: C 863J
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Vazeny pan
Petr Valasek
Vedouci provozniho oddeleni
Mestska realitni agenlura s.r.o.
U lesa 865/3a
] Javifov - Mfisto

iViestska ;• &•.'••• ,s!i»ura, s.r.o.j
U lesa Kb1: ifi 03 Havirov

D""J"'°' 18, 03, 2019 vvfuule;

6slr> ,«;:••.>.. .. :.-i./Skarl. in . ,

t i i rcifci p'llon lermin

V6c: Vysvdtleni situace a zadost o vydani dodateCneho povoieni.

Do domu v ulici Celakovskeho 1594/2b v HavifovS - Podlesi, jsem se naslehoval v roce
1988 a bydlim tu doted". Jedno me okno je smSrem na jib a dalsi tfi okna mam smerem na
zapad. A pravS zapadni poloha oken ma neblahy vliv na teplo v byte. Obyvak teplo, klere
vydava slunce cele odpoledne, jeStc. pohJti. Je totiz rozmerove vetSi, nez pokojik s balkonem.
lain ui lo bylo horsi a cely den tain bylo vedro. Ovsem nejhorsi je kuchyn, kleraje nejmensi.
V lete tarn neslo vydrzet. Az kdyz jsem si asi v roce 2005 namontoval venkovni zaluzie,
teplota se N'yrazne snlzila a i v tecli nejvfitsich vedrech, bylo v lete v loznici a kuchyni
k Nydrzeni. Protojsem si nechal po namontovani plastovych oken loni v dubnu, namontovat
firmou Svet oken s.r.o., nove venkovni zaluzie, smerem na zapad. Slouzi dobfe a plni svuj
ucel a nikterak nedoslo k bczmyslenkovitemu poskozeni oken a vubec k nejakemu
nenapravitelnenui pogkozeni. Fred zapocetim zatepleni domu, jsem v§e z demontoval a
zacatkem bfezna tohoto roku, jsem nasadil zaluzie zpel, do puvodnich mist. Nikde
neprofukuje a ani nezateka. VSe je v naprostem pofadku.

Abych se pfiznal, ani me nenapadlo zadat o povoieni, kvuli montazi venkovnich zaluzii. Ne
proto, ze bych arogamne pfehlizel pokyny zamestnancu M.RA, ale skutecne k to mil doslo
z neznalosti a za to se omlouvam. To jsem v zadnem pfipade nechtel a je mi to iito. Hrozne
spatne snasim teplo, tak mfi prosim pochopte. Ty venkovni zaluzie., jsou pro me v let§ spasou.
Jeste vzpomenu antenu na parapetu okna, na jizni strane, Jen na tu antenu, chytam dobfe
stanice a je to automobilova antena. Je pro ni provrtan otvor v prumeru 5 mm a lento otvorje
od fasady domu vzdalen 32 mm. Cili, vubec nezasahuje do oblasti zatepleni a jako
automobilova anfena je udelana tak, aby skrze ni, nepronikala voda. Kabel od ni mi
zabudovali pracovnici, ktefi menili okna a vse fadne utesnili.

Proto Vas iadam o dodatecne povoieni montaze venkovnich zaluzii a mohu Vas ubezpecit,
ze pokud bych se stehoval z tohoto bytu, zatuzie tam nechani, anebo dam v^echny veci, do
puvodniho stavu a zavolam si na to i odbornika z jiz vzpominane firmy - Svet oken. Budete-l.i
trvat na odstraneni anteny, tak ji odstranim, pfestoze bych byl rad, kdybych ji tam mohl
nechat.

Jeste jednou se omlouvam za zpusobene problemy, klere nikterak nepramenj z arogance,
ale z neznalosti, Dekuji

VHavifove 18.3.2019 S uctou Josef Stangel

lento do pis jsrne podal na podatelne Mestska realitni agent ura s.r.o., U lesa 865/3a '
liavifov - M&to dne 18.3. 2019



M£STSKA
R E A L I T N I
A G E N T U R A
H A V ( ft O V

Vas dopis zn.:
Zedne: 18.3.2019 Vazeny pan
Nase zn.: 664

Vyrizuje: Ing. Adam Langer
Telefon: 596 808 119
E-mail: investice-2@mra.cz

Datum: 11. 4. 2019

Stanovisko spravce domu k pozadovanym opravam v byte

Die Cl. I dodatku k najemni smlouv£ ze dne 27.11.2018 uzavfene na zaklade zakona c. 89/2012 Sb.
v platnem zn£ni Vam oznamujeme, ze Mestska realitni agentura, s.r.o., na raklade prikazni smlouvy a
pine moci jako spravce domu zaniita provedeni uprav v byte c. 4 na ulici Celakovskeho 1594/2b
v Havfrove - Podlesi.

Dale je die usnesenl Rady mesta Havifova c. 2894/56/01 ze dne 21.3.2001 a usneseni c. 560/5/03 :-c-
dne 29.1.2003 zakazano zfizovani individualnich satelitnich a rozhlasovych anten.

Mestska realitni agentura, s.r.o. die vyse uvedeneho dodatku k najemni smiouve pozaduje do
31.5.2019 po najemci bytu c. 4, panu Josefu Stangelovi na vlastni naklady provest demontaz
venkovnich zaluzi! a odstraneni antennfho zarizeni. Venkovni parapet a okna (okenni ramy) budou
uvedeny do puvodniho stavu. V opacnem pfipade uvede venkovni parapet a okna (okennf ramy) do
puvodniho stavu spolecnost Mestska realitni agentura, s.r.o. na naklady najemce.

S pozdravem
MSstskei realitni agentura, s.r.o.
U lesa 865/3a, M&slo, 736 01 Havltov

ICO: 640 84 74.4 DlC: CZG40S4744
zapsanS v OR u KS Oslrava spis. zn. C 8631

tel: 596 808 111 -30-
Marek KlimSa

vedouci investiCne provozniho odboru

Prilohy 0
4

i realitni agentura, s.r.o. itO: 64084744 Tel.: 596808111 ID dat.schranky: axsmci7
sidlo: U Lesa 865/3a, Mesto, 736 0: Havifov DlC: CZ64034744 E-mail: iekr@mia.CJ web www.niia.i
Spolecnost zapsana v obchodnim rejstfiku veden^m Krajskym soudem v OstravS pod sp. zn.: C 8631



Primator me'sta Havifova
Jn.se PBClica

••-*

y

Vec: Zadost o pomoc ve veei sikanovani slusnelio a spofadaneho obdana

n\e Bclico. vazeny pane pri mature,

obracim se na Vas, jako na primatora me'sta. jeboz majetkem je dum v Havffovd - Podlesi
ul. Celakovslceho 1594/2b a spravuje jej MRA, s.r.o, U !esa 865/3a Havifov - Mesto.

Mame piaslova okna, kiera nam namontovali mislo starycli dfevfinych oken v roce 2017 a
za ktere nam zvySili najem asi o 500 korun. Takze za ne platime. One 26.4.2018, jsem si
nechal odborne, profesionaly z finny Svet oken namontovat na plastova okna venkovni
zaluzie. Dokladam doklady (Dodatky c.l a c.2.) o zaluziich a mohu jen dodat, ze to nebyla
inktei'iik levna zalezitust. Behem leta loto roku jsem zaiuzie sundal z duvodu rekonstrukce
domu a jeho zatepleni. Tohoto roku, 6ili po rekonstrukci, jsem zaluzie namontoval zpet na
puvodni mislo. Nic jsem nove nevrtal a nijak jsem nove ne/xisahoval do plastovych oken ani
ramu. Nebylo tfeba a muscl jsern vychazet i z toho, ze dne 27.11.2018 jsem podepsal
DODATCK k najemni smlouvS (Dodatek c.3.). Do te doby jsem nic podobn^ho
nepodepisoval, cili si neisem vedorn ne^jakeho poruseni najemni smlouvy, pro ktery bych me!
hvt Sikanovan.

Dne 18.3.2019 me kontaktoval spravce naseho domu a vyzval me k odstraneni ventcovnich
zaluzii. To jsem odmitl a sel jsem za panern Petrem ValaSkem z MRA, vedoucim provozniho
oddeleni. Jen mimochodem - jsou tarn v MRA dobre opevneni a by] problem se k nSrnu vubec
dosmi. 1 l o v o f i l i jsme spolu asi 10 m i n u t a vyzval me, abych v§e sepsal a ze m£ zavolaji a
celou v6c probereme. Vse jsem tedy sepsa! a dopis (Dodatek c.4.) jsem pfedal na podatelnu
MRA. Jak se v dodatku doctete, podal jsem vysvetleni k cel^ v6ci a \7slovil jsem politovani i
omluvu. Zaroven jsem pozadal o dodatecne povoleni i s ujiStenim, ze v pfipade odstehovani
ci odsirnneni zaluzif . dam vfici do poradku. Na pozvani o klerem mluvil pan Vala§ek jsem
cekal, ale nic takovtho se nestalo. Kdyby k setkani doslo, mohl jsem se dozvfedSt v cem je
problem, jak ho fe§it a nebo jak mam zaluzie namontovat, abych uspokojil MRA. Dne
15.4.2019 mi pfislo Slanovisko spravce domu (Dodatek £.5.) o odmitnuti me zadosti ze dne
18,3.2019. Ve zmine'nem stanovisku jsem vyzvan, k odstraneni venkovnich zaluzii pod
hrozbou odstraneni zaluzii pracovniky MRA a to do 31.5.2019. Stanovisko MRA se opira o
muj podpis k dodatku smlouvy ze dne 27.11.2018, ale to uz byly zaluzie namontovauy
nekf i l i k rnesici! p r c d t f m - 26.4.2018. Navic, venkovni zaluzie v zadnem pfipadS nenaruSuji
esteticky vzhled domu. Zde v dom£, v sedm6m patfe na zapadni stranS, maji namontovan
nove, zaskleny balkon. Je zajimave, ze tento zasah do zatepleni domu nikomu nevadi a byl
povolen.

Vazeny pane primatore, citim vclkou nespravedlnost a snaliu nekoho, potrestat me jako
skolaka. V dopise, ze dne 18.3.2018 ktery jsem adresovai panu Valaskovi, jsem se myslim
dost omluvil za problenx k1er>- jsem moztia zavinil svou nevedomosti, ale ktery neni
nefesJtelny tak, abychom nasli reseni pfijatelne pro obe strany, Ona ta plastova okna, to neni
zadna bvaiosi ci ponuiik a okjia rnuji sJouiil nam, iidem. Lidem, ktefi tu bydlime a ne, aby se
slouziio oknum. Nikdo prece nebude jen tak nidit okna a i kdyby znicil, MRA by si pripadnou



opravu nechalo urSitS uhradit. Proto mi to pfijde jako nemistne Sikanovani. A to je, kdyz
dovolite SpatnS a nemdlo by se to di't. V pfipadS demontaze zaluzii, at' v dohledne dobS, nebo
v budoucnu, dam samozrejmS vse do pofadku. Nikdo nikdy za m6 nic neudelal. Naopak.
MSli jsme s byvalou zenou tento dum asi 6 let jako domovnictvi a naopak ja davat do pofadku
stovky vSci, ktere tu n6kdo natropil. At' ji2 nepofadek a nebo nSco zniCendho, UdSlal jsem
pro tento dum a pro lidi zde zijicfch vice nez dost. Jako nikdy nikdo jiny. Bylo to v dobS, kdy
to tento dum nejvic potfeboval. Doslova chatral, trpel vandalstvim a nepofadkem, To sebou
samozfejmg prinaselo v&si 6i menSi konflikty, kterym jsem se nemohl vyhybat a musel jsem
mnohokrat citlive feSit nastale situace. Vzdy jsem ale musel postupovat tak, abych dotfiene
lidi nena§tvai a abych vyfeSil bez emoci nastalou situaci. V domu, ve kterdm bydli 60 partaji,
to nebylo vubec jednoduche a nejednou jsem si pfipadal, jako na tenkem ledS. K sobe a sve
rodine", jsem musel byt nejpfisnejsi. Na schuzi kterou svolalo MKA na ucili§ti, prohl,asil
soused pan Selong, byvaly ucitel krasnou vetu na mou adresu: „ Pan domovnik udSlal
zdomu liruzy, dum k bydleni." Ano a jenja vii-n, kolik to slab nervu, sil a 6asu. Najemnici
byli spokojeni, ale znate to, vzdy se nasli nespokojenci. Zejmena, kdyz jsem nachytal jejich
dit£ a v£l§inou mladez z jejich rodiny, jalc n6co ni£il di dSJaJ nepofadek. Vzdy jsem se suazil
jednat s kazdym poctive a I6§i m6, kdyz potkavam tehdejSi decka ktera jsem honil za
nepofadek a ti me pozdravi. Dries jiz tficetileti lide. To je ma vizitka, ze jsem si praci
odvad61 dobfe. K dospSlym lidem, k mladezi a hiavnS k dStern, jsem se choval vzdy slusnfi,
poctivS a kazdemu jsem mefil stejnym metrem. Jsem sluSny tlovSk a v eel6m dome nemam
krom souseda nade mnou nikoho, s kym bych mel problem. Ten muj soused, ktery se chova
nepfatelsky, pfestoze jsem mu nikdy nic gpatneho neudelal, na infe napsal stUnost kvul i ruSeni
a par sousedu mu to podepsalo. OvSem aniz v£d£li, ze tato rodina rusila tak)' me" a aniz vedeli,
ze jiz dfive jsem se marnS snazil s nimi domluvit a v6c fe§it dFive, nez se vyhroti, Marne jsem
je prosil o napravu. To sem mozna nepatri, ale urdite Vas budou o torn informovat. K lidem a
okoJJ se chovam pfatelsky a nemam s nilc);m iadny spor. Cinzi a sluzby platim poctive a
nenapada me duvod'zadny duvod k sikanovani ze strany MRA, 6i jeho nSkterych pracovnikt.
Proto Vas pane primatore prosim o pomoc a Lo v torn smyslu, aby MRA dalo dodatedny
souhlas k pozadovanym upravam v byt6, ktery je ve vlastnictvi mesta a kter)' mam pronajaty.
Nebranim se ani schuzce s odpov&dnymi a zainteresovanymi pracoNTiiky MRA, pfi ktere
muleme celou vfec probrat a vyfesit. A koneinfi bych se snad dozv£del, proc z takove
malichernostijetak velky problem aprodje §ikanovan sluSny £lov6k.

S iictou Josef Stangel
VHavffov6 16.4.2019

Josef Staneel
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VyFizuje: Marek Klirnsa
Telefoir ^96 808 118

F.-mail: investice-4@mra.cz

Datum: 31. 5. 2019

Odpov&cf na 2adost o pomoc ve veci sikanovaneho a sporadaneho obcana

pone Slangcie ,

na zaklade Vast zadosti ze dne 16. 4. 2019 a osobnfho jednanf v sfdle spolecnosti Mestska
realitnf agentura, s.r.o,, Vam zasflame vyjadreni ve veci instalace venkovnich zaluzii a
antenniho zarizeni pred okny Vami uztvaneho bytu na adrese Celakovskeho i594/2b, Havirov
Podlesf,

jelikoz ve sve zadosti rozporujete casovou posloupnost mezi datem montaze venkovnich
z^ luz i f a datom uzavrenf dodatku k n^jemnf smlouve, kterym jsou podobne zasahy vyslovne
7aka7anv, dovolujeme si Vas upozornit, ze zakaz provedeni upravy, prestavby nebo jine
zrnenu bytu nebo dornu bez souhlasu pronajimatele vyplyva pn'mo z pravnich pfedpisu,
konkretne z ustanovenf § 2263 obcanskeho zakoniku. Jejich provedeni bez souhlasu
pronajfrnatele tedy predslavuje porusenf pravnich povinnostf najemce, aniz by k tomu bylo
potreba jakehokoli zvlastniho ujednani v najemnf smlouve.

Jestlize tedy ve sve zadosti uvadite, ie. Vam postup MR A, s.r.o. pfijde jako ncmistne
sikanovanf, vezmete prosi'm na vedomi, ze uplatnovanf prav pronajfmateie a potazmo
/yinahanf plnoni povinnostf najemcfi je nedflnou soucaslf spravy nemovitych vecf, kterou je
spolecnost (Vlestska reatitnf agentura, s.r.o. povinna vykonavat na zaklade pnkazni smlouvy
uzavrene se statutarnfm mestern Havirov. Doslo-li tedy k poruseni povinnostf najemce a
nase spolecnost Vas radne vyzvala k napravo, jo to zcela legitimni a spravny postup. K
tomuto Ize konstatovat, ze ve Vasem pri'pade nenf postupovano nijak nestandardne ve
srovnanf s jinyrni obdobnymi pnpady.

je treba vzit v potaz, ze opacny postup, tedy individual™ povolovanf zasahu do vnejsfch
konstrukcnfch prvku budov, by opravnene k vedlo k argumentaci najemcu, ze vuci nim nenf
postupovano jednotne, a drive nebo pozdeji by se takove pravidlo staio fakticky
uevyrruttiateinym. Jeho zachovani je vsak nezbytne, a to pfedevsim z tono duvodu, ze
takovymi zasahy muze dochazet k devastaci strech, obvodovych plast'u, jakoz i dalsich
konstrukcmch prvku jako balkonovych zabradlf, okennfch ramu apod., postupne degradaci
zateplenych fasad v dusledku vibraci ruznych uchytnych konzol ci v dusledku vrtani ci jineho
mpchanfckeho zasahu a tedy znehodnocenf investice do dornu. Mohou vzniknout i druhotne
skody v podobe pli'sni v bytech, narocnych oprav zateplenl ci koroze kovovych konstrukci.
jakykoliv zasah do fasady domu nebo do konstrukcnfch prvku zpravidla znamena rovnez
porusonf zarufnich podmmek vuci dodavateli pracf na dome. Nezanedbatelna je pak i otazka
mozneho nebezpecf padu instalovanych pfedmetu a tfm i ohrozeni zdravf obcanu.

Si'dlo spolecnosti: U tesa 865/33, Mesto, 736 01 Havirov
1C: 6^084744 Tel.: 596 808 111 E-mail: sekr@mra.cz
Di£: CZ64084744 ID daiove schrinky: axsmci? wv/w.mra.cz
Spolecnost zapsana v Obchodnfm rejstrfku vedenem K raj sky m soudem v Ostrave pod sp. zn.: C 8631



K V.jsi narnitce, ze jsuu Vain znnmy pfipady, krie je n;j clomech namontovan zaskleny balkon,
sdelujeme, ze jejich vyjimecne povolenf je mozne pouze po pfedchozfm duslednern provereni'
zpiisobu jejich provedenf.

Vzhledem ke skutecnosti, ze Vanii pozadovane upravy nelze bez nezadoucfho (poskozujfcfho)
zasahu do konstrukcnich prvku provest, resp. k temto nezadoucirn zasahum jiz doslo, neni
jejich dodatecne povolenf mozne. Nadale tedy zustava v platnosti stanovisko MRA, s.r.o., ze
venkovnf zaiuzie je tfeba odstranit, vcetne uvedenf parapetu a oken bez zbytecneho oclkladu *
do puvodmho stavu.

jestlize jste jako duvod instalace venkovnich zaiuzif uv;idel potrebu zachovanf tepelne pohody
v byte, Ize za tfmto ucelem vyuzft napr. instaiace beznych vnilfnfr.h zriluzif, pnpadne
vnitrnfch zavesu vhodnych vlastnostf.

Co se tyce instalace antennfho zarfzeni, plait' vyse uvedene olulobri?. Vyjimecne Ize insLa lac i
individualnf anteny ve srnyslu rozhodnuli Reicly mesta Havirova c. 5161/77/10 ze dne 23. 6.
2010 povolit pouze za splnenf stanovenydi podmfnek; tj. pouze tehcly, kdy je v danerit miste
signal claneho provozovatele primefene kvality, coz je zadatel povinen dolozit mcrenfm ClO
a v prfpade, kdy pffjem tohoto provozovatele nenf zajist'ovan vlastnfkem domu
prostrednictvfm STA nebo jinym technickym systemern. I v takovem prfpade vsak uzivntel ze
zakona odpovi'da za veskerou skodti, ktera by touto cinnostf vznikla, tedy vcetne skody v
podobe ztraty zaruky na provedene prace na dome, veskerych druhotnych skod, a nakladu
spojenych s uvedenfrn dotcenych konstrukcnich prvku do puvodntho stavu po skonceni'

f t
najmu.

1 .
U»b 306/3a, M(5s(o, 736 01 Hovirov

(6A> 840 14744 DlC: CZ640B4744
M?Sfln* » OR u K8 Ostrava EpiB. „. c mi

tol:SS)S 800111 .17

Marek Klimsa
Vedoucf investicne-provoznfho odboru

Prilohy o

Si'dlo spolecnosti: U tesa 86$l33, Meslo, 736 ot Havirov
1C: 6/,o8^7/,/( Tel.: 596 80S ill E-mail: sekr@mra.cz
DlC: CZ640847/,/, ID datovt1 schr^nky: axsmd? www.mra.cz
Spolecnost 2apsana v Ohchodnfm rejstffku vedencm Krajskym soudem v Ostrave pod sp. zn.: C 8631
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ZAPIS

1.Pronajimatel: Statutarni mesto Havtfov, zastoupeno na Z3k!ad£ mandatnf smlouvy a pln£ moci
spolecnosti Mestska" realitni agentura $.r.o., U Lesa 865/3a, MSsto, 736 01 Havifov, zapsana
v Obchodnlm rejstriku vedenem Krajskym soudem v Ostrave pod spisovou znafkou: C 8631

I

2. najemce:

imeno ^X.dR^L y/£.$.£ftel.C...

cislo bytu,.

Havirov .,, ulice .. ....^.is.popisne...

3.Zavady uvedene pod pof.c odstrani najemce do svym nakiadem ve smyslu

Pravidel pro uSivani bytu. Nebudou-li tyto zavady odstraneny, odstrani je pronajimatel ve smyslu

pravidel pro u?iva'n( bytu na naklad najemce.

4.Zavady uvedene* pod pof.c odstrani pronajimatel do

S.Zavady uvedene pod pof.c odstrani najemce svepomoci do

G.Pfi prohlidce bytu bylo zjisteno:

pof.cislo. popis zavady pozna"mka

..y.&J^W.i?^.^.-*. f̂ ^ .̂'.'.̂ f1: .'̂ ..../^7«^w^ ftj&^f £>^Z!.

tn&Jb1 #.W^ ^.c&^~'$r, R c^>^, E. $^,Z1£3L. Jktf

podpis pronajimatele podpis najemce

Siranka 1 z 2



Vazenv pan
Petr Valasek
Vedouci provoznfho oddeleni
Mestska realitni agentura s.r.o.
U lesa 865/3a
Havifov - Mesto

05.

''•••:

V£c: Zadost o povoleni zabudovani vcnkovnich zaliizii.

Zadam o povoleni zabudovani venkovnich zaluzii v ul ici Celakovskcho ]594/2b
v Havifove - Podlesi a to v oknc kuchyne a loznice - pokoj, kde ze nachazl balkon. Praci
v pfipade povoleni provedou odborni pracovnici z firmy SvM oken, Jakckoli pripadne Skody.
ktere budou souviset se zabudovanim zaluzii necham opravii opei odboniou firmou Svei oken
na sve naklady. Dekuji

Dncs 5.6.2019 jsem zavolal pana spravce a ten sepsal protokol o uvedeni vseho do puvodniho
• stavu. Cili odstraneni zaluzii a zaimeleni odvrtanvch <iu-oru na srnnhkv

V Havirovg 5.6.2019 S uciou Josef Stangel



Primator rnSsta Havifova
Josef Bfelica

PROVODN! LIST k vyse.tfeni ze dne:

Prijmeni a jmdno: Stange! Josef

Zamestnavatel:

Bydliste:

12.07.2019

Poji§t'ovna:

Poz. vykon: V§c:Potvrzeni
2e zdravotnich duvodii doporucuji povolil venkovn! zaiuzie v adrese trvateho bydtiSte

Celakovskeho 1594/2b Havifov,
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Zastupitelstvo mesla Havirova
Svomosti 86/2
Huvii-gv - Mesio

Vec: Protekce ve spolecnosli MRA s.r.o.

Vazeni zaslupitele obcanu mesta Havirova,

jsem fadnym a slusnym obcanem naSeho mesta od roku 1965 a mysb'm si, ze se mi v nasem
meste nezije spatnS a vim, ze jsem i pro meslo hodne dobreho udelal. Za ta leta Sivota, se
vyskytlo obcas nSco, co mi, tak jako kazdemu z nas, ztrpcuje zivot. 0 jedne lakove trpkosti,
b) cb rud na.se zasiupilclstvo mesla rad infomioval. Posiiam zaroven vsechny podklady k teto
knu/c . vcctne fotografii na piiio/cnem cd. Jestli se lini budete nekdo zabv^/al ci ne, to nevim,
ale mate to vse po kupfi.

Pokud ano, doctele se o dnes uz trapne anabazi venkovnich zaluzii. ktere jsem si necbal
namontovat za nemale pcnize firmou Svel oken a musel jsem je pod hrozbou pracovnika
MRA odstranil. Obratil jsem se o pomoc na pana primatora mesta Havifova, lefi bez valneho
LLspechu. Z dokumentu a J b t u g n i f i i kiere dokladam je x.rejme. k cemu v kauze zaluzii doslo a
proC pigi o protekci. Poukazuji na zameslnance MRA bydliciho ve stejnem domu kde bydlirn,

,edmem pn t fe , ktery si ncchal zaskl i t balkon. Jemu byl povolcn zasab do zaleplene fasady
domu. pfestoze je lato nova fas ad a take v zanice. Povolcnim techto praci vzniknul precedcns
a i presto mi pan KJimsa nepovolil venkovni ialuzie namontoval a tim vlastne vytvofil situaci,
ktere se rfkS protekce. Protekce. ktera do slusne spolecnosti nepalfi a do firmy, ktera spravuje
mestske byty, uz viibec ne. Ta protekce je naproslo zfejma a vrha spatny stin na spoleCnost
MRA a jeji vedeni. Jake ze to m3 pracovm'ky ve spolecnosti., kdyz si tak nestydatS dovoluji
ponisoval /asady rovnnsti obcanti? Pfed zakonem a v pravech, jsme snad na torn vsichni
stejne, tak profi si nekdo dovoluje porusovat prava slu^nych lidi? Totii. nezadatelne pravo
na stejna prava. Nebo to tak nema byl? Mylim se snad? Dale, nemluve o torn, ze podobne
praktiky jako je protekcc, mohou navodtt dojem, ze ve spole&iosti kiera podobne praktiky
nefesi Ci dokonce kiyje, neeo zaliniva a buji i jine veci.

Jednalo se naprosto banaiitu, prostou zaluzii, ktera neni zadny muj rozmar, ale zdravotni
n innns t i do budoucna. s ohledetn na globalni oteplovani. Ted' se uz jedna mimo zaluzie take
u neuiravne chovani koakrctaiho pracovnika MRA, ktery si rozhoduje die toho, s kym je
kamarad. kdo je jeho drubem na pracovisti ci jen obyfiejnym najemnfkem. A tak se ptam
vazene zastupiteJstvo naseho mesla. jetoto jednani ze strany pracovnika MRA pana Klimsi
v pofadku? Je snad protekce sluSnou a mravni zasadou lidske spolecnosti, mfistske
spolecnosti, mesta ci statu? Nekomu se muze zdat nekala protekce v MRA jako banalita,
ktera nestoji za pozastaveni, ale i v tomto pfipade plati jedno: Kazdy detail doplnuje celek a
spolecnosti MRA, tato kauza na dobre povesli neprida.

\ lT;nirove 17.7.2019

S uctou Stanael Josef

Josef Stangel
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Zastupitelstvo mSsta Havifova
Svornosti 86/2
Havifov - Mfisto

Vgc: Dodatky k dopisu ze dne 17.7,2019 ohlednS venkovnich zaluzii

Vazeni zastupitele obcanu mdsta Havifova,

posilam Vam dodatek k merau pfipadu ohlednS nepovoleni nainstalovat venkovni zaluzie
v byt2, ktery je majetkem rnesta a mara ho pronajaty a spravuje ho MRA s.r.o.

Mozna Yds napadne, co ze si od toho slibuji? Dobre virae, jak jsou soudy vrtkave a
vysledek se da t6iko pfedpokladat. Presto si myslim, ze nikdo si nesmi dovolit nekoho,
kohokoli zaraest do kouta jako smeti a chovat se k nemu arogantne a nadfazene. Od KCRA
jsem. se nedockal ani slusnosti a ani ohleduplnosti.

VHavifovS 8.8.2019
S uctou Stangel Josef

j>~\

Josef Slaneel



/Dr,Marce/aNeuwirthova
i562 19 W ADVOKAT

Mesfska realitnf agentura, s.r.o.
U Lesa 865/3a
736 01 Havifov

VOstrave dne 9.8.2019

Nasezn.: 00096/19-C
Vyrizuje: Mgr. Slosarczyk

Vec: Vyzva k jednani

Vazenf,

^^1/73/3 icem 7ftKtnuDen! pana Josefa Stangela, nar. bytem
(dale Jen ,,klient"), a na zaklade pfsemnycn materialu

a saeieui me ma Konstatuji nasledujlci.

Klient si dne 26.4.2018 nechal nainstalovat na okna v byte c. 4, pronajatem mu Vast
spolecnosti, na uvedene adrese vnejsi zaluzie, nebot'ze zdravotnich duvodu £patn& snasi
prudk6 slunecnl zafeni, ktere mu neunosne ohrfva obyvac! pokoj. Dne 27.11.2018, tedy
vice nez 6 meslcu po instalaci zaluzii, byl klientem podepsan dodatek mezi nlm a
Statutarnfm mestem Havffov, ktery zakazuje najemcum bez souhlasu pronajtmatele
provadet jakekoli stavebni upravy, kterG by se mohly dotknout fasady, oken ci balkonu.
Nasledne klient pozadai o dodatecne povolen! k instalaci zaluzii, kteremu vsak nebylo
vyhoveno s uvedenim, ze duvodernje pra.v$ porusen! vyse uvedeneho dodatku. Jiz zdeje
tfeba uvest, ze tento dodatek uklada povinnost zdrzet se uvedenych stavebnlch uprav do
budoucna. Nikde v nem klient nepfevzal zavazek odstranit upravy, kterejiz do te doby
proved!.

A/a klientovu snahu zlskat zastani u Primatora mesta Havifova, pana Josefa Belicy
ze dne 16,4.2019 bylo opet odpovezeno Vasl spolednosti, a to dne 31.5.2019. V teto
odpovedijednak uvadfte, ze zmenu bytu nebo domu nelze provest bez souhlasu majitele a
odkazujete pntorn na § 2263 zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakonlku, ve zneni
pozdejSlch pfedpisu ("OZ"). Souhlas vsak muze byt dan nejen v pisemne forme, ale i
ve forme ustni ci dokonce konkludentne. Klient si poprve tyto venkovn! zaluzie nechal
namotnovat j/z v race 2005. Vzhledem k tomu, ze pronajimatel me/ moznost vyjadrit
nesouhlas, ale neudelal tak, a nadale plnii z najemni smlouvy, Ize vyvodit, ze souhlas
udelil. A/a zakladS teto dlouhoietS praxe je pak zcela legitimnl, ze klient s tfmto tichym
souhlasem podital i v roce 2018. Ostatne, pokud by tomu tak nebylo, uzavreni pisemneho
dodatku k najemni smlouve by v tomto rozsahu postradalo smysl.

Soudasneje tfeba uvest, ze § 2263 OZ poskytuje klientovi jednu vyjimku, kdy muze
nesouhlas pronajtmatele nerespektovat a v pripad& potreby podat navrh na jeho
nahrazenisoudem. Pokud totiz nesouhlasi pronajimatel se zmenou, kteraje nezbytna
vzhledem ke zdravotnimu postizeni najemce, a nema-li k tomu dostatecne zavazne
diivody, Ize jeho souhlas nahradit rozhodnutim soudu.

SWo~~ Qfltltok* 434/1*, HAVftfOVM&STO 736 oY /»/.; 595 534 87i fax; 5
eaisonovisiim, OSTRAVA-MH 70030 585173779 505173781

Bankaml spojenf. Komortetl ttanke *,«.. t.it.;



Dale ve svem vyjadfen! ze dne 31.5.2019 uvadlte, ze nenl mozne s takovymi
upravami souhlasit, nebot' individualni povolovani vyjimek by ved! k legitimnimu
ocekavani ostatnich najemcu, ze Jim bude vyjimka povolena a tim i k
nevymahatelnosti pravidla. K tomu je treba uvest, ze jedna vyjimka jiz udelena byla. Jak
sami uvadlte, je zcela legitimni, ze klient argumentuje pozadavkem na rovne postaveni
mezi najemci a jednotny postup vOci nim. Pokud dale uvadlte, ze tato vyjimka byia
povolena po predchozfm duslednem provefeni zpusobu jejich provedenf, bez cehoz neize
povoteni udelit, zejmena s ohledern na zarucni podmlnky dodavatele zatepleni a
plastovych oken, je treba uvest, ze klient new, jake tyto podmlnky jsou. Soucasne je
ochoten o podminkach instalace vnejsich zaiuzii jednat.

Vefim, ze jiz s ohledem na Vami vyfceny princip jednotneho zachazeni bychom
mohli dojlt k nejakemu feseni, Mere neposkodi Vas v ocich dodavatele, ale zaroveh
umoznl klientovi namontovat sijim pozadovane zaluzie. Klient ostatne doposud jedna!
vstflcne, na vyzvu si zaluzie odmontoval, podle Vas/ch pokynu nasledne zadal o souh/as s
jejich instated a nadale je ochoten vyslyset Vase podmlnky k umoznenl jejich opetovne
montaze. Pokud se tedy odkazujete na zarudni podm/nky a na nutnost dusledneho
predchoziho provereni zpusobu pmvedeni jejich montaze, zada klient o konkretizaci
Vasich pozadavku. Jsem sijist, ze bylo-ii mozne namontovat proskleny balkon, urcite
existuje technologicky postup instalace zaiuzii, ktery rovnez nezpusobi poruseni
zarucnich podminek.

Tlmto Vas tedy vyzyvam k vyjadfeni a jednani o podminkach montaze klientem
pozadovanych zaiuzii, pficemz ocekavam Vasi reakci do 14 dnu od dorucent teto vyzvy.

Soucasne si Vam dovoluji zdvofile sdeiit, zejsem zmocnena klientem k vymozenl
jeho naroku soudni cestou, kdy v pfipade soudnlho uspgchu kiienta v fizenl Vam soud
uloz! povinnost k nahrade nakladu nzenl, jez budu pozadovat nejmene ve

1) prevzet! a pflprava zastoupeni (ust, §11 odst. 1 plsm. a) A T) 2,500,- Kc
2) vyzva k plnen! (ust. § 1 1 odst 1 pfsm. d) AT) 2.500,- Kc
3) sepis zaloby (ust. §11 odst. 1 pism. d) AT) 2.500,- Kc
4) 3 x rez ijnf pausal a 300, - Kc die (ust. § 13 odst. 3 AT) 900,- Kd
5) DPH v zakonne vysi 21 % k polozkam ad 1), 2), 3) a 4) 1.764,- Kd
6) soudnf poplatek 2.000,- Kc

celkem 12.1'64,- Kd

Pevne verim v mimosoudni vyfizen! teto veci, Ihutu si znacim ajsem s pozdravem

JUDr. Marcela Neuwirthova
advokatka

Priloha:
- plna moc

Sidlo: ' ~D6lr>ick& 434/1e'.' HAV!ftOV~~Mi:~STQ ' "736 of /»/.. 595 634 076 'fax':" 56 5 534 676
Pot>o6ka- Edisonova 21/12, QSTRAVA-JIH 70030 595173779 595 173 781

Bankovn! spojenl: Komarinl banka a.«.. £.u.: 19-3492840287/0100



Zastupitelstvo mesta Havifova
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Vec: Dodatky k dopisu ze dne 17.7.2019 chlorine" venkovnich zaluzii

Vazeni zastupitele ob&mu me'sta Havjfova,

posllam Vim dodatek k memu pripadu ohledng nepovoleni nainstalovat venkovni zaluzie
v byte", ktery je majetkem mesta a mam ho pronajaty a spravuje ho MIIA s.r.o.

Mozna Vas napadne. co ze si od toho slibuji? Dobfe vime, jak jsou soudy vrtkave" a
vysledek se da te"zko pfedpokladat. Presto si myslim, ze nikdo si nesml dovolit nekoho,
kohokoli zame'st do kouta jako smeti a chovat se k nemu arogantne a nadfazene. Od MRA
jsem se nedoikal ani slusnosti aani ohleduplnosti.

V HavifovS 8.8.2019
S uctou Stangel Josef

Josef Star PP!



JUDr. Marce/a Neuwirthova
tt: 652 19 191
lnfo@atcneuwlnhova.cz
www. attneuwtnhova.cz ADVOKAT

Mestska realitni agentura, s.r.o.
U Lesa 865/3a
736 01 Havlfov

VOstrave dne 9.8.2019

Nase zn.: 00096/19-C
Vyrizuje: Mgr. Stosarczyk

Vec: Vyzva k jednani

Vazeni,

_prevzala jsem zastoupenl pana Josefa Stangela, nar.
(dale jen ,,klient"); a na zaktade pisemnych materialu

a sdelenl klienta konstatuji nasledujici.

Klient si dne 26,4.2018 nechal nainstalovat na okna v byte c. 4, pronajatern mu Vasi
spolecnosti, na uvedene adrese vnejsi zaluzie, nebot'ze zdravotnich duvodu spatne snasi
prudke slunecni zafeni, ktere mu netinosne ohriva obyvaci pokoj. Dne 27.11.2018, tedy
vice nez 6 mesicu po instalaci zaluzil, by! klientem podepsan dodatek mezi nim a
Statutarnim mestem Havifov, ktery zakazuje najemcum bez souhlasu pronajlmatele
provadet jakekoli stavebni upravy, ktere by se mohly dotknout fasady, oken ci balkonu.
Nasledne klient pozadal o dodatecne povoleni k instalaci zaluzii, kteremu vsak nebylo
vyhov&no s uvedenim, ze duvodemje prave poruseni vyse uvedeneho dodatku. Jiz zdeje
tfeba uvest, ze tento dodatek uklada povinnost zdrzet se uvedenych stavebnich uprav do
budoucna. Nikde v nem Mient nepfevzal zavazek odstranit upravy, kterejiz do te doby
proved!.

Na klientovu snahu zlskat zastanf u Primatora m&sta Havifova, pana Josefa Belicy
ze dne 16.4.2019 byto opet odpovezeno Vasi spolecnosti, a to dne 31.5.2019. V teto
odpovedijednak uvadite, ze zmenu bytu nebo domu nelze provest bez souhlasu majiteie a
odkazujete pfitom na § 2263 zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni
pozdejsfch pfedpisu ("OZ"). Souhlas vsak muze byt dan nejen v pisemne forme, ale i
ve form& ustni ci dokonce konkludentne. KHent si poprve tyto venkovnf zaluzie nechal
namotnovat jiz v roce 2005. Vzhledem k tomu, ze pronajlmate! me/ moznost vyjadfit
nesouhlas, ale neudelal tak, a nadale plnil z najemni smlouvy, Ize vyvodit, ze souhlas
udetit. A/a zaklade teto dlouholete praxe je pak zcela legitimni, ze klient s timto tichym
souhlasem pocftal i v roce 2018. Ostatne, pokud by tomu tak nebylo, uzavreni pisemneho
dodatku k najemn! smlouv<§ by v tomto rozsahu postradalo smysl.

Soucasneje treba uvest, te § 2263 OZ poskytuje klientovijednu vyjimku, kdy muze
nesouhlas pronajlmatele nerespektovat a v pripade potreby podat navm na jeho
nahrazenf soudem. Pokud totiz nesouhlasi pronajimatel se zmenou, kteraje nezbytna
vzhledem he zdravotnimu postizeni najemce, a nema-li k tomu dostatecne zavazne
duvody, Ize jeho souhlas nahradit rozhodnut/m soudu.

Sid/o: D&lnlckd 434/Ja, HAVK'OVMiSTO 73601 tdi: 595 534 675 lax: $95 534 S76
PoboCka: Edisonova 21/12, OSTRAVA-JIH 70030 565173779 59517378J

Bankovnl spafenl: KamerM fianfca as., t.ii.: iy-3431840'287.'0100



Dale ve svem vyjadreni ze dne 31.5.2019 uvadite, ze neni mozne s takovymi
upravami souhlasit, nebot' individualni povolovani vyjimek by vedl k tegitimnimu
ocekavani ostatnich najemcu, ze jim bude vyjimka povolena a tim i k
nevymahatelnostipravidla. K tomuje tfeba uvest, zejedna vyjimka jiz udelena byla. Jak
sami uvadlte, je zcela legitimnl, ze klient argumentuje pozadavkem na rovne postaveni
mezi najemci a jednotny postup vuci nim. Pokud dale uvadlte, ze tato vyjimka byla
povolena po predchozim dusiednem proverenf zpusohu jejich provedenf, bez dehoz nelze
povolenl udelit, zejmena s ohledem na zarucni podmfnky dodavatele zatepleni a
plastovych oken, je tfeba uvest, ze klient new', jake tyto podminky jsou. Soucasne je
ochoten o podminkach instalace vnejsich zaluzii jednat.

VeTIm, ze jiz s ohledem na Vami vyfceny princip jednotneho zachazeni bychom
mohli dojit k nejakemu reseni, Mere neposkodi Vas v ocich dodavatele, ale zaroven
umozni kfientovi namontovat si Jim pozadovane zaiuzie. Klient ostatne doposud jednal
vstn'cne, na vyzvu si zaiuzie odmontova!, podle Vasich pokynu nasledne zadal o souhlas s
jejich instalacl a nadale je ochoten vyslyset Vase podminky k umozn§ni jejich opetovne
montaze. Pokud se tedy odkazujete na zarucni podminky a na nutnost dusledneho
predchoziho provefeni zpusobu provedeni jejich montaze, zada klient o konkretizaci
Vasich pozadavku. Jsem sijist, ze bylo-li mozne namontovat proskleny balkon, urcite
existuje technologicky postup instalace zaluzii, ktery rovnez nezpusobi poruseni
zarudnich podminek.

Timto Vas tedy vyzyvam k vyjadfeni a jednanf o podminkach montaze klientem
pozadovanych zaluzii, pricemz ocekavam Vasi reakci do 14 dnu od doruceniteto vyzvy.

Soucasne' si Vam dovoluji zdvorile sdelit, zejsem zmocnena klientem k vymozeni
jeho naroku soudnf cestou, kdy v pripade soudniho uspechu klienta v fizeni Vam soud
ulozipovinnost k nahrade nakladu fizeni, jez budu pozadovat nejmene ve vysi:

1) prevzet! a pfiprava zastoupen! (ust. §11 odst. 1 pism. a) AT) 2.500,- Kc
2) vyzva kplneni (ust. § 11 odst. 1 pism. d) AT) 2.500,- Kc
3) sepis zaloby (ust. §11 odst. 1 pism. d) AT) 2.500,- Kc
4)3x rezijnipausal a 300, - Kc die (ust § 13 odst. 3 AT) 900,- Kc
5) DPH vzakonne vysi 21% k polozkam ad 1), 2), 3) a 4) 1.764,- Kc
6) soudnipoplatek 2.000, - Kc

celkem 12.164,- Kc

Pevne verim v mimosoudni vyrizen! teto vecl, Ihutu si znacim ajsem s pozdravem

JUDr. Marcela Neuwirthovci
advokatka

Priloha:
- plnAmoc
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Příloha - stanovisko odboru územního rozvoje k obdrženému návrhu 

Hodnotící list lokality - posouzení návrhu na pořízení změny Územního plánu Havířov
§ 46 odst. 2, 3 zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

1. Základní údaje
1.1.Navrhovatel:
(jméno, adresa)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.2.Předmět návrhu:
(pozemek parc.č., katastrální území,
druh pozemku dle KN, výměra 
pozemku dle KN, vlastnictví pozemku) 

pozemek parc.č. 81/1 k.ú. Dolní Datyně, orná půda 
10 738 m2, 
vlastník navrhovatelé

1.3.Současný stav dle ÚP Havířov
(ne)zastavěné území k 1.3.2018,
zařazení pozemku v rámci dle ÚP 
Havířov 

pozemek parc.č. 81/1 se nachází v nezastavěném 
území, je součástí stabilizované plochy zemědělské 
- orná půda, trvalé travní porosty - Z
- třída ochrany část pozemku je ZPF IV/BPEJ 
6.47.52 a část je ZPF III/6.44,10

1.4.Požadavek na změnu ÚP Havířov 
(dle podaného návrhu)

zařadit část pozemku parc.č. 81/1 k.ú. Dolní 
Datyně do zastavitelné plochy do plochy smíšené 
obytné venkovské zbývající část ponechat jako 
plochy pro chov koní.

2. Posouzení návrhu pořizovatelem – viz. pozn. 2)
§ 46 odst. 2, 3 SZ

3. Stanovisko pořizovatele
§ 46 odst. 3 SZ
Odbor územního rozvoje jako pořizovatel územně plánovací dokumentace doporučuje 
Zastupitelstvu města Havířova rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu Havířov 
v lokalitě na pozemku parc.č. 81/1 k.ú. Dolní Datyně z důvodu projednávané změny č. 4 
Územního plánu Havířov, kde byly navrženy další možné zastavitelné plochy, které byly 
vymezeny v rámci vyhodnocení možné potřeby, neboť dle ustanovení § 55 odst. 4 stavebního 
zákona je stanoveno, že další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze 
na základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Z výše uvedeného 
vyplývá, že doplněním dalších zastavitelných ploch v rámci změny územního plánu je potřeba
pro vymezení nových zastavitelných ploch téměř nulová. Dostatečné a optimální množství 
zastavitelných ploch je řešeno probíhající změnou územního plánu a další zastavitelné plochy
budou prověřeny v následné Zprávě o uplatňování územního plánu Havířov za období 
04/2018 – 04/2022.
Pozemek parc.č. 81/1 k.ú. Dolní Datyně se nachází v území s rozptýlenou zástavbou, kde 
nikdy nebylo uvažováno s koncepcí jakékoliv zástavby v dané lokalitě. Dle Územního plánu 
Havířov úplného znění po změně č. 3 se pozemek nachází v nezastavěném území, je součástí 
stabilizované plochy zemědělské – orná půda, trvalé travní porosty (Z). Severní část pozemku 
je zařazena do návrhové plochy přírodní – územního systému ekologické stability – ÚSES, 
která je součástí navrženého lokálního biocentra s označením L21 LBC. Pozemek se nachází 
v hranici 50 m od okraje pozemků určených k plnění lesa. Pozemek je odvodněn.
Pozemek je bez možnosti napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. K pozemku není 
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zabezpečen zpevněný příjezd. 
Uvedený pozemek vytváří v této lokalitě krajinný ráz a pro dané území má krajinotvorný 
význam. Jedná se o lokalitu, která není vhodná pro rozvoj jakékoliv zástavby.

Pořizovatel upozorňuje na ustanovení § 18 a § 19 stavebního zákona, že cílem a úkolem 
územního plánování je nutno chránit volnou krajinu zbytky volné přírody na území obce.
Za účelem ochrany krajiny je žádoucí hospodárně využívat platným územním plánem již 
vymezené zastavitelné plochy. V rámci územního plánování je nutno chránit krajinu jako 
podstatnou složku prostředí života obyvatel a s ohledem na to určovat podmínky pro 
hospodárné využívání zastavěného území a zajišťovat ochranu nezastavěného území a 
nezastavitelných pozemků. Hlavní zásadou při vytváření podmínek pro rozvoj území, jsou 
požadavky na ochranu architektonických, urbanistických a přírodních hodnot území při 
navázání na dosavadní urbanistický a stavební vývoj v jednotlivých daných lokalitách. Jedním 
z cílů a úkolů územního plánování je ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a 
civilizační hodnoty území, včetně urbanistického a architektonického dědictví a s ohledem na 
to určovat podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťovat ochranu 
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Z toho vyplývá, že zastavitelné plochy se 
vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.
Důsledkem rozšiřování zastavitelného území, byť by navazovaly na soustředěnou stávající 
zástavbu, ubývají přírodní plochy na území obce, je snižována propustnost krajiny a rovněž 
atraktivnost pro stávající zástavbu. 

Pozn.
1) Údaje uvedené v částech 1 a 2 hodnotícího listu vychází z platného územního plánu a 
z aktuálních územně analytických podkladů.
2) V případě, že předmětný pozemek uvedený navrhovatelem je součástí nezastavěného 
území a není součástí návrhové zastavitelné plochy, pořizovatel hodnocení dle části 2 
Hodnotícího listu neprovede. V tomto případě je vždy nutno uplatnit § 18 odst. 5) SZ, kde je 
uveden taxativní výčet staveb, zařízení a opatření, která lze v nezastavěném území umisťovat. 
Dále je nutno také uplatnit § 55 odst. 4) SZ, kde další zastavitelné plochy lze změnou 
územního plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových 
zastavitelných ploch.

Vysvětlivky, seznam zkratek:
ÚP -         územní plán
SZ -          stavební zákon
KN -       katastr nemovitostí
ZPF -       zemědělský půdní fond
BPEJ -      bonitovaná půdně ekologická jednotka
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snímek z katastrální mapy 

Územní plán Havířov – výřez výkresu B1. Koordinační výkres
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letecký snímek

orientační vymezení pozemku



Příloha č. 1

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

V Havířově 23.9.2019

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
ZMĚNA Č. 4 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. 4 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 a ve znění č. 3 Územního plánu 
Havířov, která nabyla účinnosti 20.11.2018 v rozsahu textové a grafické části této územně 
plánovací dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy a kterou 
tvoří:

A. Textová část změny č. 4 Územního plánu Havířov (výrok)

A. Grafická část změny č. 4 Územního plánu Havířov (výrok) – která obsahuje výřezy 
výkresů:
A.1 Výkres základního členění území 1 : 5 000
A.2 Hlavní výkres – urbanistická koncepce a koncepce uspořádaní krajiny 1 : 5 000
A.3 Koncepce dopravní infrastruktury 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

Změna č. 4 Územního plánu Havířov, vydaná tímto opatřením obecné povahy, platí pro celé 
území statutárního města Havířov.



Odůvodnění

Odůvodnění změny č. 4 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. 4 Územního plánu Havířov – včetně přílohy -
Upravené znění textové části Územního plánu Havířov změnou č. 4 – text s vyznačením 
změn

B. Grafická část Odůvodnění změny č. 4 Územního plánu Havířov – která obsahuje 
výřezy výkresů:
B.1 Koordinační výkres 1 : 5 000
B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
B.3 Výkres širších vztahů 1 : 50 000

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. 4 Územního plánu Havířov vydaná formou opatření obecné povahy nabývá 
účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ing. Josef Bělica Ing. Bohuslav Niemiec 
primátor města náměstek primátora  
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ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV
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ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV - A. TEXTOVÁ ČÁST

Obsah 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 2
C.3 Vymezení ploch přestavby 11
C.4 Systém sídelní zeleně 13

D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování ,
vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení 
podmínek pro jejich využití 15
D.1 Dopravní infrastruktura – obecná ustanovení pro jednotlivé druhy doprav 15

D.1.1 Doprava silniční 15
D.1.2 Doprava drážní 15
D.1.3 Doprava statická - odstavování a parkování automobilů 15
D.1.4 Provoz chodců a cyklistů 15
D.1.5 Ostatní druhy dopravy 15
D.1.6 Ochrana před nepříznivými účinky hluku a vibrací z dopravy 15

D.2 Technická infrastruktura 16
D.2.1 Vodní hospodářství - zásobování pitnou vodou 16
D.2.2 Vodní hospodářství - likvidace odpadních vod 16
D.2.3 Vodní režim 16
D.2.4 Energetika 16
D.2.5 Elektronické komunikace 17
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Změnou č. 4 Územního plánu Havířov se textová část platného Územního plánu Havířov 
mění takto:

A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Ruší se text bodu 1), který zní:
Zastavěné území je vymezeno ke dni 1. 3. 2018.

a nahrazuje se textem
Zastavěné území je vymezeno ke dni 1. 11. 2018.

Text bodu 2) se nemění.

B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE 
JEHO HODNOT 

Text bodů 1) a 2) se nemění.

Ruší se text bodu 3), který zní:

Koncepce rozvoje území navržená územním plánem respektuje zařazení správního území 
města Havířova Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 do 
metropolitní rozvojové oblasti OB2 Metropolitní rozvojová oblast Ostrava a do specifické 
oblasti Karvinsko SOB4 Specifická oblast Karvinsko, které jsou dále upřesněny Zásadami 
územního rozvoje Moravskoslezského kraje. 

Text bodů 4), 4.1 až 4.4) se nemění.

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
Text bodů 1) až 6.5) se nemění.

Urbanistická koncepce rozvoje jednotlivých katastrálních území
Text se nemění.
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C.2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Text bodů 1) a 2) se nemění.

3) Zastavitelné plochy vymezené územním plánem (aktualizace Změnou č. 4):

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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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
DS-Z19B

bydlení individuálního BI -
0,76
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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

Text bodů 1) a 2) se nemění.

3) Plochy přestavby vymezené územním plánem (aktualizace Změnou č. 4):

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

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
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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

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
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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

C.4 SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ

Text bodů 1) a 2) se nemění.

Úvodní odstavec v bodě 3) se nemění.

Navržené zastavitelné plochy zemědělské – zahrady (ZZ) –aktualizace Změnou č. 4:
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

Úvodní odstavec v bodě 4) se nemění.
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Navržené plochy veřejných prostranství - zeleně veřejné (ZV) – aktualizace Změnou č. 4 :
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

Text bodu 5) včetně výčtu a výměr navržených ploch smíšených nezastavěného území (SN) 
se nemění. 
Text bodu 6) včetně výčtu a výměr navržených ploch smíšených nezastavěných území –
rekultivací (SR) se nemění.
Text bodu 7) včetně výměry navržené plochy lesní (L) se nemění.
Text bodů 8) až 10 se nemění.
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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

Text bodů 1) až 5) se nemění.

D.1.1 DOPRAVA SILNIČNÍ

Doplňuje se text bodu 1.1) takto:
za slovo „Havířov“ se vkládá text „- západ“
na konec odstavce se vkládá text „(součást VPS D30 dle A-ZÚR MSK)“.

V bodě 1.2) se ruší text, který zní:
(VPS D30 dle ZÚR MSK)

a nahrazuje se textem:
(součást VPS D30 dle A-ZÚR MSK)

Text bodů 1.3) až 1.11) se nemění.

Text bodů 2) až 5) se nemění.

D.1.2 DOPRAVA DRÁŽNÍ

Na závěr textu bodu 1) se doplňuje text
– stavba DZ14 dle ZÚR MSK. 

D.1.3 DOPRAVA STATICKÁ - ODSTAVOVÁNÍ A PARKOVÁNÍ AUTOMOBILŮ

Text bodů 1) a 2) se nemění.

D.1.4 PROVOZ CHODCŮ A CYKLISTŮ

Text bodů 1) až 4) se nemění.

D.1.5 OSTATNÍ DRUHY DOPRAVY

Text bodu 1) se nemění.

D.1.6 OCHRANA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ 
Z DOPRAVY

Text bodů 1) a 2) se nemění.
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D.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Text bodů 1) až 3) se nemění.

D.2.1 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Text bodů 1) až 8) se nemění.

D.2.2 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

Text bodů 1) a2) se nemění.

Ruší se text bodu 3), který zní:
V k. ú. Šumbark vybudovat soustavnou splaškovou kanalizaci s jednou čerpací stanicí.

a nahrazuje se textem:
Stokovou síť v k.ú. Šumbark rozšířit o další stoky splaškové kanalizace pro
odkanalizování navržených zastavitelných ploch.

Text bodů 4) až 15) se nemění.

D.2.3 VODNÍ REŽIM

Text bodů 1) až 5) se nemění.

D.2.4 ENERGETIKA

Zásobování elektrickou energií

Ruší se text bodu 1), který zní:
1) Akceptovat výstavbu vedení 400 kV Nošovice – Albrechtice zdvojením stávající linky 

ZVN 460.

Text bodů 2) až 6) se nemění.

Zásobování plynem

Text bodů 1) až 4) se nemění.

Zásobování teplem 

Ruší se text bodu 1), který zní:
Zachovat dodávky tepla ze soustavy CZT pro stávající odběratele a preferovat jejich 
rozšíření pro novou výstavbu na plochách s předpokládanou hromadnou bytovou 
výstavbou a občanskou vybavenost situovanou v jejím okolí.

a nahrazuje se textem:
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.

Text bodů 2) a3) se nemění.
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D.2.5 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Text bodů 1) a 2) se nemění.

D.3 UKLÁDÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ

Text bodu 1) se nemění.

V bodě 2) se za text „…ploch výroby a skladování – těžkého průmyslu (VT)
doplňuje text: a ploch bydlení hromadného (BH)

D.4 OBČANSKÉ VYBAVENÍ

Text bodů 1) až 3) se nemění.

Úvodní odstavec v bodě 4) se nemění.

Navržené zastavitelné plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) –aktualizace 
Změnou č. 4:
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

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
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SU-Z21 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 0,21

SU-Z25 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 0,25

Text bodu 5) se nemění.

Úvodní odstavec v bodě 6) se nemění

Navržené zastavitelné plochy občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS) –
aktualizace Změnou č. 4:
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

Text bodu 7) se nemění.

D.5 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Text bodu 1) se nemění. 

Úvodní text bodu 2) se nemění.

Navržené zastavitelné plochy prostranství veřejných – zeleně veřejné (ZV) –aktualizace 
Změnou č. 4:
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
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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

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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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

Úvodní text a text bodů 1) až 9) se nemění.

E.2 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Text bodů 1) až 8) se nemění.

E.3 PROSTUPNOST KRAJINY

Text bodů 1) a 2) se nemění.

E.4 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Text bodů 1) a 2) se nemění.

E.5 OCHRANA PŘED POVODNĚMI

Text bodů 1) a 2) se nemění.

E.6 REKREACE V KRAJINĚ

Text bodů 1) až 3) se nemění.

E.7 DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

Text bodu 1) se nemění.
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F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

F.1 OBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO CELÉ SPRÁVNÍ ÚZEMÍ MĚSTA

Text bodů 1) až 13) se nemění.

F.2 PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – MĚSTSKÉ CENTRUM    (SMC)
Využití hlavní:
se nemění

Využití přípustné:
se nemění

Využití podmíněně přípustné:
se nemění

Využití nepřípustné:
se nemění

Prostorové uspořádání:
se nemění

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ MĚSTSKÉ    (SM)
Využití hlavní:
se nemění

Využití přípustné:
text 1. až 7. odrážeky se nemění
v 8. odrážce se vypouští text „parkovací plochy na terénu“ 
text 9. až 11. odrážky se nemění

doplňuje se 12. odrážka s textem:
- komunikace funkční skupiny C a D, parkovací plochy a další stavby související s dopravní 

infrastrukturou.

Využití podmíněně přípustné:
se nemění

Využití nepřípustné:
se nemění

Prostorové uspořádání:
se nemění
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PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ    (SV)
Využití hlavní:
se nemění

Využití přípustné:
se nemění

Využití podmíněně přípustné:
se nemění

Využití nepřípustné:
se nemění
. 
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
text 1. odrážky se nemění
ve druhé odrážce se ruší text 70 % a nahrazuje se textem 50 %;
text 4. odrážky se nemění

PLOCHY BYDLENÍ HROMADNÉHO    (BH)
Využití hlavní:
se nemění

Využití přípustné:
se nemění

Využití podmíněně přípustné:
text 1. až 3. odrážky se nemění

doplňuje se 4. odrážka s textem:
- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin) s ohledem na architekturu, urbanistickou 

strukturu, charakter zástavby a organizaci veřejných prostranství lokality.

Využití nepřípustné:
text 1. až 6. odrážky se nemění
ruší se text 7. odrážky, který zní:
- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin);
text 8. a 9. odrážky se nemění
Prostorové uspořádání:
se nemění
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PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO (BI)
Využití hlavní:
se nemění

Využití přípustné:
se nemění

Využití podmíněně přípustné:
se nemění

Využití nepřípustné:
se nemění

Prostorové uspořádání:
text 1. odrážky se nemění
ve druhé odrážce se ruší text 70 % a nahrazuje se textem 50 %;
text 3. a 4. odrážky se nemění

PLOCHY REKREACE – ZAHRÁDKOVÉ OSADY       (RZ)
Využití hlavní
se nemění

Využití přípustné
- se nemění

Využití nepřípustné:
se nemění

Prostorové uspořádání:
se nemění

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY    (OV)
Využití hlavní:
se nemění

Využití přípustné:
se nemění

Využití nepřípustné:
se nemění

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
se nemění
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PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - SPORTOVNÍCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ    
(OS)

Využití hlavní:
se nemění

Využití přípustné:
se nemění

Využití nepřípustné:
se nemění

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
se nemění

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - KOMERČNÍCH ZAŘÍZENÍ     (OK)
Využití hlavní:
se nemění

Využití přípustné:
se nemění

Využití podmíněně přípustné:
se nemění

Využití nepřípustné:
se nemění

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
se nemění

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - HŘBITOVŮ    (OH)
Využití hlavní:
se nemění

Využití přípustné:
se nemění

Využití podmíněně přípustné:
se nemění

Využití nepřípustné:
se nemění

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
se nemění
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PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - SPECIFICKÉ       (OX)
Využití hlavní:
se nemění

Využití přípustné:
se nemění

Využití nepřípustné:
se nemění

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
se nemění

PLOCHY SMÍŠENÉ SPECIFICKÉ     (SX)
Hlavní využití: 
se nemění

Přípustné využití: 
se nemění

Využití podmíněně přípustné:
se nemění

Nepřípustné využití :
text 1. až 3. odrážky se nemění
ruší se text 4. odrážky, který zní:
- stavby garáží, autobazary, čerpací stanice pohonných hmot, jejichž negativní účinky na životní 

prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (hluk, emise 
apod.);

text 5. a 6. odrážky se nemění
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
se nemění

PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ     (VS)
Hlavní využití: 

se nemění

Přípustné využití: 

se nemění

Nepřípustné využití:
text 1. až 3. odrážky se nemění
ruší se text 4. odrážky, který zní:
- stavby garáží, autobazary, čerpací stanice pohonných hmot, jejichž negativní účinky na životní 

prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (hluk, emise 
apod.);

text 5. odrážky se nemění
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: 
se nemění

Přípustné využití:
se nemění

Nepřípustné využití:
se nemění

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
se nemění

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – LEHKÉHO PRŮMYSLU    (VL)
Hlavní využití: 
se nemění

Přípustné využití:
se nemění

Nepřípustné využití:
se nemění

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
se nemění

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - VÝROBY ZEMĚDĚLSKÉ     (VZ)
Hlavní využití:
se nemění

Přípustné využití: 
se nemění

Nepřípustné využití :
se nemění

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
se nemění

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - ZELENĚ VEŘEJNÉ    (ZV)
Využití hlavní:
se nemění

Využití přípustné:
se nemění

Využití nepřípustné:
se nemění

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
se nemění
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PLOCHY KOMUNIKACÍ    (K)
Využití hlavní:
se nemění

Využití přípustné:
se nemění

Využití nepřípustné:
se nemění

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
se nemění

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SILNIČNÍ    (DS)
Hlavní využití:
se nemění

Přípustné využití:
se nemění

Nepřípustné využití:
se nemění

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
se nemění

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY DRÁŽNÍ    (DD)
Hlavní využití:
se nemění

Přípustné využití:
se nemění

Nepřípustné využití:
se nemění

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
se nemění

PLOCHY TECHNICKÉ  INFRASTRUKTURY – TECHNICKÉHO VYBAVENÍ   (TI)
Hlavní využití:
se nemění

Přípustné využití:
se nemění

Nepřípustné využití:
se nemění

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
se nemění
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PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ  - SADY        (ZS)
Využití hlavní
se nemění

Využití přípustné
se nemění

Využití nepřípustné:
se nemění

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
se nemění

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - ZAHRADY    (ZZ)
Využití hlavní:
v 1. odrážce se ruší text 35 m2 a nahrazuje se textem 40 m2

text 2. a 3. odrážky se nemění

Využití přípustné:
se nemění

Využití podmíněně přípustné:
se nemění

Využití nepřípustné:
se nemění

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
se nemění

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ORNÁ PŮDY, TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY    (Z)
Hlavní využití:
se nemění

Přípustné využití: 
se nemění

Nepřípustné využití: 
se nemění

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
se nemění
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PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ    (SN)
Využití hlavní:
se nemění

Využití přípustné:
se nemění

Využití nepřípustné:
se nemění
.
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
se nemění

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - REKULTIVACE    (SR)
Využití hlavní:
se nemění

Využití přípustné:
se nemění

Využití nepřípustné:
se nemění
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
se nemění

PLOCHY LESNÍ - HOSPODÁŘSKÉ   (L)
Využití hlavní:
se nemění

Využití přípustné:
se nemění

Využití nepřípustné:
se nemění

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
se nemění

PLOCHY LESNÍ - REKREAČNÍ   (LR)
Využití hlavní:
se nemění

Využití přípustné:
text 1. až 5. se nemění
v 6. odrážce se vypouští text vodní plochy a vodní toky

Využití nepřípustné:
se nemění

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
se nemění
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PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ    (VV)
Hlavní využití:
se nemění

Přípustné využití:
se nemění

Nepřípustné využití: 
se nemění

Text se nemění

PLOCHY PŘÍRODNÍ – ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY   (ÚSES)
Hlavní využití:
se nemění

Přípustné využití:
se nemění

Nepřípustné využití: 
se nemění

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
se nemění
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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
Doplňuje se text veřejně prospěšné stavby pro dopravu označené v územním plánu D1 takto:
za slovo „Havířov“ se vkládá text „- západ“
na konec odstavce se vkládá text „(součást VPS D30 dle A-ZÚR MSK)“.

Upravuje se text pro veřejně prospěšnou stavu označenou v územním plánu D2 takto:
se ruší text, který zní:

(VPS D30 dle ZÚR MSK)
a nahrazuje se textem:

(součást VPS D30 dle A-ZÚR MSK)

Doplňuje se veřejně prospěšná stavba

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: 
text se nemění

Veřejně prospěšné stavby pro energetiku:  
vypouští se realizovaná stavba
E1 - výstavba vedení 400 kV Nošovice – Albrechtice zdvojením stávající linky  

ZVN 460 za účelem zvýšení přenosové kapacity (v ZÚR MSK liniová stavba E45).
stavba byla realizována

Veřejně prospěšná opatření – územní systém ekologické stability
text se nemění
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H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Text se nemění. 

I. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST.6 
STAVEBNÍHO ZÁKONA

Text se nemění. 

J. VYMEZENÍ PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO 
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

k. ú. Dolní Suchá, k. ú. Prostřední Suchá, k.ú. Šumbark
text se nemění

K. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE

Ruší se text, který zní:
Ruší se podmínka zpracování územní studie pro zastavitelné plochy BL-Z48, BL-Z49, 
PS-Z11, SU-Z35 a pro plochu přestavby PS-P10 (viz výkres A.1  Základní členění).

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 

Ruší se text, který zní:
Územním plánem Havířov po Změně č. 3 nejsou vymezeny plochy a koridory, ve 
kterých je rozhodování o změnách v území  podmíněno vydáním regulačního plánu.

a nahrazuje se textem:
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.

Z názvu oddílu M se vypouští text, který zní:
, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

M. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH 
STAVEB

Ruší se text, který zní:
Územním plánem Havířov po Změně č. 3 nejsou vymezeny architektonicky nebo 
urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část 
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.

a nahrazuje se textem:
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

Obsah Územního plánu Havířov po Změně č. 3 se nemění.

Změna č. 4 Územního plánu Havířov obsahuje titulní stránku, obsah, 33 listů a přílohu 
č. 1 – vysvětlení pojmů

Grafická část Změny č. 4 Územního plánu Havířov obsahuje výřezy výkresů 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.5 Koncepce technické infrastruktury - energetiky 

   a elektronických komunikací 1 : 5 000
A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
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PŘÍLOHA Č. 1 - VYSVĚTLENÍ POJMŮ

Text pojmů uvedených v bodech 1) až 38) se nemění.

V bodě 39) se uvedená výměra 35 m2 ruší a nahrazuje se výměrou 40 m2.

Text pojmů uvedených v bodech 40) až 60) se nemění.



Příloha č. 2

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU

HAVÍŘOV

B. TEXTOVÁ ČÁST





B. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU 
     HAVÍŘOV

Název kapitoly strana

Část odůvodnění zpracovaná projektantem

A) Důvody pro pořízení Změny č. 4 Územního plánu  

údaje o podkladech 1

A.1) Důvody pro pořízení Změny č. 4 ÚP Havířov 1

A.2) Obsah a rozsah Změny č. 4 ÚP Havířov 2

A.3) Údaje o podkladech 4

B) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 5

C) Vyhodnocení splnění požadavků zadání, splnění pokynů na úpravy 
po projednání dle SZ 6

C.1) Vyhodnocení splnění požadavků zadání 6

C.2) Vyhodnocení pokynů na úpravy po projednání dle SZ 13

D) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách
územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení 16

E) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 16

E.1) Sociodemografické podmínky, hospodářské podmínky a bydlení 16

E.2) Koncepce rozvoje území města Havířov, ochrany a rozvoje

jeho hodnot 19

E.3) Vymezení zastavitelných ploch 19

E.4) Vymezení ploch přestavby 23

E.5) Systém sídelní zeleně 23

Koncepce veřejné infrastruktury

E.6) Dopravní infrastruktura 25

E.7) Technická infrastruktura – vodní hospodářství 27

E.8) Technická infrastruktura - energetická zařízení 27

E.9) Technická infrastruktura - elektronické komunikace 28

E.10) Ukládání a zneškodňování odpadů 29

E.11) Občanské vybavení 29

E.12) Veřejná prostranství 29

Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny 
v jejich využití

E.13) Koncepce uspořádání krajiny 30

E.14) Územní systém ekologické stability 30

E.15) Prostupnost krajiny 30

E.16) Protierozní opatření 30

E.17) Ochrana před povodněmi 30

E.18) Podmínky pro rekreační využívání krajiny 30

E.19) Vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostných surovin 31

E.20) Návrh členění území na plochy s rozdílným způsobem využití 31



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 31

E.22) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, 

pro které lze uplatnit překupní právo 32

E.23) Vymezení ploch územních rezerv a stanovení možného budoucího využití 33

E.24) Vymezení ploch, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií

podmínkou pro rozhodování 33

F) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch 33

G) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa 47

H) Výsledek přezkoumání Změny č. 4 Územního plánu Havířov

H.1) Výsledek přezkoumání souladu Změny č. 4 Územního plánu Havířov
s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem                52

H.2) Výsledek přezkoumání souladu Změny č. 4 Územního plánu Havířov
s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a s požadavky 

na ochranu nezastavěného území 70

I) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující
základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků

vyhodnocení vlivů na životní prostředí 71

Část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem

J) Údaje o postupu pořízení Změny č. 4 Územního plánu Havířov 72

K) Výsledek přezkoumání Změny č. 4 Územního plánu Havířov s požadavky 
stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 74

L) Výsledek přezkoumání Změny č. 4 Územního plánu Havířov 
s požadavky podle zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 74

M) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 95

N) Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 zohledněno, s uvedením závažných 
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 96

O) Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
územního plánu 96

Přílohy:

Limity využití území

Upravené znění textové části ÚP Havířov Změnou č. 4 – text s vyznačením změn
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A) DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV, 
ÚDAJE O PODKLADECH

A.1) DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 4 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 je zpracována na základě zadání, které je součástí
Zprávy o uplatňování Územního plánu Havířov za období 04/2014 – 04/2018 (dále jen 
„Zpráva“).
Tato zpráva byla upravena po projednání dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
a následně byla projednána Zastupitelstvem města Havířova v souladu s § 6 odst. 5 písm. e) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů dne 23. 4. 2018 pod číslem usnesení 970/25ZM/2018.

Důvodem pořízení změny je zejména:
1) Aktualizace vymezené hranice zastavěného území ve vazbě na již realizovanou zástavbu 

v zastavitelných plochách vymezených platným územním plánem.
2) Prověření záměrů města Havířova uvedených v kapitole B.3 Zprávy“ (podrobněji viz 

kapitola C.1) Vyhodnocení splnění požadavků zadání ).
3) Prověření návrhů občanů na změnu územního plánu uvedené v příloze „Zprávy“ 

(podrobněji viz kapitola C.1) Vyhodnocení splnění požadavků zadání) .
4) Prověření souladu platného Územního plánu Haviřov s Úplným zněním Zásad územního 

rozvoje Moravskoslezského kraje po vydání Aktualizace č. 1 (A1-ZÚR MSK).
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A.2) OBSAH A ROZSAH ZMĚNY Č. 4 ÚP HAVÍŘOV

Změna č. 4 Územního plánu Havířov obsahuje části:
A. Změnu č. 4 Územního plánu Havířov
B. Odůvodnění Změny č. 4 Územního plánu Havířov

A. Změna č. 4 Územního plánu Havířov obsahuje:
A. Textovou část
A. Grafickou část, která obsahuje výřezy výkresů dotčených řešením Změny č. 4 v měřítku

1 : 5 000:
A.1 Výkresu základního členění území
A.2 Hlavního výkresu– urbanistické koncepce a koncepce uspořádaní krajiny
A.3 Koncepce dopravní infrastruktury
A.5 Koncepce technické infrastruktury – energetiky a elektronických komunikací
A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

B. Odůvodnění Změny č. 4 Územního plánu Havířov obsahuje:
B. Textovou část
B. Grafickou část, která obsahuje výřezy výkresu dotčeného řešením Změny č. 4 v měřítku 

1 : 5 000
B.1 Koordinačního výkresu
B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
a B.3 Výkres širších vztahů v měřítku 1 : 50 000

Grafická část je zpracována na průsvitkách k podkladním výkresům Územního plánu Havířov
po vydání Změny č. 3 v měřítku 1 : 5 000, a to v rozsahu měnících se částí. 
Změna č. 4 je tištěna formou soutisku s výkresy ÚP Havířov po vydání Změny č. 3 (kresba 
výkresů ÚP Havířov po Změně č. 3 je potlačena tak, aby vynikly změny v území řešené 
Změnou č. 4).

Grafické části Změny č. 4 obsahují výřezy výkresů dotčených řešením Změny č. 4 ÚP
Havířov:
Výkres A.1 Výkres základního členění území obsahuje hranici zastavěného území
aktualizovanou Změnou č. 4 k 1. 11. 2018, upravené hranice zastavitelných ploch s ohledem 
na realizovanou zástavbu, vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie.

Výkres  A.2 Hlavní výkres – urbanistická koncepce a koncepce uspořádaní krajiny 
obsahuje aktualizovanou hranici zastavěného území Změnou č. 4 k 1. 11. 2018, vymezení 
zastavěných ploch dle způsobu využití a upravené hranice zastavitelných ploch s ohledem na 
realizovanou zástavbu. Dále jsou vymezeny plochy změn řešené Změnou č. 4, tj. jsou 
vymezeny změny způsobu využití zastavitelných plochy a ploch přestaveb vymezených 
platným Územním plánem Havířov.
Urbanistická koncepce se Změnou č. 4 významným způsobem  nemění. Plochy změn řešené 
Změnou č. 4 nemají vliv na koncepci uspořádání krajiny.

Výkres A.3 Koncepce dopravní infrastruktury obsahuje aktualizovanou hranici 
zastavěného území Změnou č. 4 k 1. 11. 2018, vymezení zastavěných ploch dle způsobu
využití a upravené hranice zastavitelných ploch s ohledem na realizovanou zástavbu. Dále 
jsou vymezeny plochy změn řešené Změnou č. 4, tj. jsou vymezeny změny způsobu využití 
zastavitelných plochy a ploch přestaveb vymezených platným Územním plánem Havířov. 
Koncepce dopravní infrastruktury se Změnou č. 4 nemění.   
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Výkres A.4 Koncepce technické infrastruktury - vodního hospodářství není dokládán, 
vzhledem k tomu, že od doby zpracování Změny č. 3 Územního plánu Havířov nebyly 
realizovány nové páteřní sítě technické infrastruktury z oblasti vodního hospodářství
a Změnou č. 4 nejsou nové sítě navrženy.
Koncepce technické infrastruktury navržená platným územním plánem není dotčena řešením 
Změny č. 4.

Výkres A.5 Koncepce technické infrastruktury – energetiky a elektronických 
komunikací obsahuje výřez výkresu se zákresem již realizované stavby vedení 400 kV 
Nošovice – Albrechtice zdvojením stávající linky ZVN 460 za účelem zvýšení přenosové 
kapacity.

Výkres A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací obsahuje veřejně 
prospěšnou stavbu vymezenou v souladu s Úplným zněním Zásad územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje po vydání Aktualizace č. 1.

Výkres B.1 Koordinační výkres obsahuje aktualizovanou hranici zastavěného území 
Změnou č. 4 k 1. 11. 2018, vymezení zastavěných ploch dle způsobu využití a upravené 
hranice zastavitelných ploch s ohledem na realizovanou zástavbu. Dále jsou vymezeny plochy 
změn řešené Změnou č. 4, tj. jsou vymezeny změny způsobu využití zastavitelných plochy 
a ploch přestaveb vymezených platným Územním plánem Havířov.
Dále byly aktualizovány limity využití území dle ÚAP SO ORP Havířov, aktualizace 2016
a dle předaných průběžně aktualizovaných podkladů.

Výkres B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu zobrazuje zábory půdního 
fondu dle návrhu změn v území řešených Změnou č. 4.

Výkres B.3 Výkres širších vztahů dokládá vazby řešeného území (zejména vazby 
komunikací, inženýrských sítí a územního systému ekologické stability) na správní území 
okolních obcí.
Tento výkres je zpracován nad výřezem z výkresu B.1 Koordinační výkres Aktualizace č. 1 
Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje.

Plochy změn vymezené Změnou č. 4 jsou v textové a grafické části označeny:
číslem změny územního plánu / zkratkou označující katastrální území, ve kterém jsou 
vymezeny – číslem zastavitelné plochy (např. 4/BL-Z1), nebo číslem plochy přestavby (např. 
4/HM-P1).
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A.3) ÚDAJE O PODKLADECH

Pro zpracování Změny č. 4 byla použita územně plánovací dokumentace a podklady:
- Územní plán Havířov, nabytí účinnosti dne 25. 4. 2014;

- Změna č. 1 Územního plánu Havířov, vydaná Opatřením obecné povahy, nabytí účinnosti 
dne 26. 10. 2016;

- Změna č. 2 Územního plánu Havířov, vydaná Opatřením obecné povahy, nabytí účinnosti 
dne 21. 7. 2017;

- Změna č. 3 Územního plánu Havířov, vydaná Opatřením obecné povahy, nabytí účinnosti 
dne 20. 11. 2018;

- Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, (schválena usnesením vlády 
České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 276);

- Úplné znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje po vydání Aktualizace č. 1
vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 13. 9. 2018 usnesením č. 9/957, 
s nabytím účinnosti dne 21. 11. 2018;

- ÚAP a RURÚ SO ORP Havířov – aktualizace 2016;

- Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje, aktualizace 2017;

- Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje, schválena 
usnesením zastupitelstva kraje č. 17/1486 dne 26. dubna 2007;

- Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje, schválena usnesením 
zastupitelstva kraje č. 24/2096 dne 26. června 2008;

- Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny, schválena usnesením zastupitelstva kraje
č. 5/298/1 dne 23. 6. 2005; 

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského kraje, schválen 
zastupitelstvem v září 2004, včetně Aktualizací rozvoje vodovodů a kanalizací území 
Moravskoslezského kraje (2008, 2009, 2010);

- Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026, který byl 
přijat a schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 25. 2. 2016 usnesením 
č. 18/1834. Jeho závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Moravskoslezského 
kraje č. 1/2016 s účinností ze dne 11.3. 2016.

- Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje, nařízení 
Moravskoslezského kraje č. 1/2009 nabylo účinnosti dne 30. dubna 2009; 

- Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje, vzato na vědomí radou kraje dne 
20. 5. 2004, včetně Vyhodnocení naplňování Územní energetické koncepce 
(říjen 2009);

- Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje (Ekotoxa Opava, 
s.r.o.);

- Krajský programem snižování emisí Moravskoslezského kraje, vydán nařízením 
Moravskoslezského kraje č. 1/2004 ze dne 14. 8. 2004, včetně Aktualizace programu 
snižování emisí Moravskoslezského kraje (2010);

- Plán dílčího povodí Horní Odry, schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne
21.  dubna 2016;
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- Plán oblasti povodí Moravy pro správní obvod Moravskoslezského kraje, závazná část 
vydána nařízením MSK č. 1/2010 ze dne 2. 6. 2010;

- Akční plán ke strategickým hlukovým mapám;

- Strategie rozvoje kraje na léta 2009 - 2016 (Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na 
Jízdárně 7, 702 00 Ostrava);

- Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období 2010 - 2012, (Agentura pro 
regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7, 702 00 Ostrava);

- Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 
– 2013 (Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7, 702 00 Ostrava);

- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 – 2014, 
schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1209 dne 22. 9. 2010.

- Studie sídelní struktury Moravskoslezského kraje z listopadu 2011

- Strategie rozvoje kraje na léta 2009 – 2016, Program rozvoje Moravskoslezského kraje na 
období 2010 – 2012;

- Krizový plán Moravskoslezského kraje (zprac. Hasičský záchranný sbor kraje).

- Cílové charakteristiky krajiny MSK – územní studie (T-plan, květen 2013);

- Podmínky ochrany ložisek černého uhlí v chráněném ložiskovém území české části 
Hornoslezské pánve ve vymezené části okresu Karviná, březen 2013;

- Rozhodnutí 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.

Koncepce řešení navržená Změnou č. 4 Územního plánu Havířov není v rozporu s výše 
uvedenou dokumentací, uvedenými koncepčními materiály Moravskoslezského kraje a dalšími 
podklady pro zpracování Změny č. 4. Podrobný popis záměrů na změny řešené Změnou č. 4
jsou součástí jednotlivých kapitol odůvodnění.

B) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Aktualizace zastavěného území Změnou č. 4 a vymezení změn v území (zastavitelných ploch 
a ploch přestavby) nemá vliv na koordinaci využívání území z hlediska širších vztahů.
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C) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ, SPLNĚNÍ POKYNŮ NA 
ÚPRAVY PO PROJEDNÁNÍ DLE § 50 STAVEBNÍHO ZÁKONA

C.1) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ

Zadání pro Změnu č. 4 Územního plánu Havířov je součástí Zprávy o uplatňování 
Územního plánu Havířov za období 04/2014 – 04/2018 (dále jen „Zpráva“). 
Tato zpráva byla upravena po projednání dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
a následně byla projednána Zastupitelstvem města Havířova v souladu s § 6 odst. 5 písm. e) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů dne 23. 4. 2018 pod číslem usnesení 970/25ZM/2018.

Požadavky na řešení Změnou č. 4

Záměry města Havířov

- Prověřit zařazení pozemku parc. č. 1952/1 k. ú. Dolní Suchá z plochy zemědělské – orná 
půdy, trvalé travní porosty – Z do zastavitelné plochy občanského vybavení – sportovních
a rekreačních zařízení. 

Pozemek je vymezen Změnou č. 4 jako zastavitelná plocha občanského vybavení –
sportovních a rekreačních zařízení (OS) s označením 4/DS/Z1.

- Prověřit zařazení severní části pozemků parc. č. 3828/1, 3867, 3868, 3871 v k. ú. Havířov 
město ze zastavitelné plochy HM-Z1 smíšené výrobní – VS do stabilizované plochy 
smíšené nezastavěného území – SN.

Pozemky parc. č. 3828/1, 3867, 3868, 3871 v k. ú. Havířov město byly vymezeny dle 
stávajícího stavu a využívání území jako stabilizované plochy smíšené nezastavěného území. 
Zbývající část plochy smíšené výrobní označené HM-Z1 je již zastavěna.

- Prověřit umístění sběrných dvorů i v jiných plochách s rozdílným způsobem využití, 
případně vymezit nové plochy umožňující jako možné přípustné využití umístění sběrných 
dvorů.

Možnost realizace nových sběrných dvorů je Změnou č. 4 doplněna do podmíněně 
přípustného využití ploch bydlení hromadného (BH).

- Prověřit zařazení části stabilizované plochy dopravní infrastruktury drážní – DD, 
pozemku parc. č. 3745 k. ú. Havířov-město (budova vlakového nádraží) do ploch 
přestavby občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení – OS.

Budova vlakového nádraží je vymezena jako plocha přestavby občanského vybavení –
sportovních a rekreačních zařízení (OS) s označením 4/HM-P1.

- Prověřit vymezení ploch veřejného prostranství v katastrálním území Dolní Suchá. 

Plochy byly prověřeny. Změnou č. 4 nejsou vymezena plocha veřejného prostranství – zeleně 
veřejné (ZV) v návaznosti na stabilizované a zastavitelné plochy bydlení individuálního (BI) a 
zastavitelnou plochu rekreace – zahrádkových osad (RZ). Plocha je označena 4/DS-ZV1. 
Poznámka: Na základě výsledku 1. veřejného projednání je od této změny v území upuštěno.
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- Prověřit zařazení pozemků parc. č. 21, 22 v k. ú. Prostřední Suché ze stabilizované plochy 
smíšené obytné venkovské – SV do plochy přestavby výroby a skladování – lehkého 
průmyslu – VL.

Požadavku je vyhověno z části. Pozemky parc. č. 21, 22 v k. ú. Prostřední Suchá jsou Změnou 
č. 4 vymezeny jako plochy přestavby na plochu smíšenou výrobní (VS) s ohledem na způsob 
využívání ploch navazujících na uvedené pozemky. Plocha je označena 4/PS-P1.

- Prověřit zařazení pozemků parc. č. 3927, 3926 v k. ú. Město-Havířov ze stabilizované 
plochy technické infrastruktury – TI do návrhové přírodní – územního systému ekologické 
stability ÚSES v souvislosti na navazující plochy ÚSES a Evropsky významné lokality 
Mokřad u Rondelu.

Požadavek byl konzultován s pořizovatelem – Odborem územního rozvoje. Na základě této 
konzultace byly pozemky parc. č. 3927, 3926 v k. ú. Město-Havířov vymezeny jako plocha 
přestavby občanského vybavení – veřejné infrastruktury specifická (OVx) s označením 
4/HM-P2. Důvodem je možnost změny využití stávající stavby technické infrastruktury pro 
občanské vybavení v blízkosti navržené plochy pro komunikaci na území Šenova a blízkost 
areálu koupaliště vymezeného jako stabilizovaná plocha občanského vybavení – sportovních 
a rekreačních zařízení (OS).   
Poznámka: Na základě výsledku 1. veřejného projednání je od této změny v území upuštěno.

a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, 
v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti 
veřejné infrastruktury

1.1) Aktualizovat hranici zastavěného území k datu zpracování změny.
1.2) V souladu s aktuálními daty správců sítí pro Územně analytické podklady ORP Havířov 

zapracovat realizované stavby technické infrastruktury a v případě potřeby zpřesnit 
trasy sítí technické infrastruktury.

1.3) Zapracovat realizované stavby dopravní infrastruktury.
1.4) Prověřit a případně zredukovat zastavitelné plochy s ohledem na jejich využitelnost ve 

vazbě na zpřesněné limity území (ochranná pásma technické infrastruktury, ochranu 
přírodních a kulturních hodnot území apod.) a možnosti dopravní obsluhy 
zastavitelných ploch. 

1.5) Prověřit proluky v území vzniklé postupnou výstavbou na zastavitelných plochách 
a vhodné proluky v zastavěném území již zahrnout do ploch stabilizovaných. 

1.6) Prověřit možnost vymezení nových zastavitelných ploch dle požadavků obsažených 
v příloze této zprávy. 

1.7) Prověřit podmínky stanovené pro využívání ploch s rozdílným způsobem využití 
a v případě potřeby podmínky upravit (např. vypustit podrobnosti stanovené nad rámec 
územního plánu apod.). 

ad. 1.1) Hranice zastavěného území je Změnou č. 4 aktualizována k 1. 11. 2018.

ad. 1.2) Dle předaných aktuálních podkladů správců sítí pro ÚAP SO ORP Havířov nebyly 
od doby zpracování Změny č. 3 ÚP Havířov realizovány další sítě technické 
infrastruktury (Změna č. 3 nabyla účinnosti dne 20. 11. 2018).

ad. 1.3) Dle předaných aktuálních podkladů pro ÚAP SO ORP Havířov nebyly od doby 
zpracování Změny č. 3 ÚP Havířov realizovány nové stavby dopravní infrastruktury 
(Změna č. 3 nabyla účinnosti dne 20. 11. 2018).
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ad. 1.4) Zastavitelné plochy, které dosud nebyly zastavěny, byly Změnou č. 4 prověřeny a na 
základě dohody s pořizovatelem Odborem územního rozvoje Magistrátu města 
Havířova, bylo rozhodnuto o přeřazení části plochy smíšené obytné (10,32 ha) 
označené BL-Z49 do ploch územních rezerv. Plocha územní rezervy je označena 
4/BL-R1.

Poznámka: Na základě výsledku 1. veřejného projednání bylo od této změny v území 
upuštěno.

ad.1.5) Proluky vzniklé mezi již realizovanou zástavbou nebo mezi rozestavěnými stavbami 
byly přiřazeny do ploch stabilizovaných. Podrobněji viz kapitola F) Vyhodnocení 
účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných 
ploch.

ad.1.6) Požadavky byly prověřeny a na základě konzultace s pořizovatelem Odborem 
územního rozvoje Magistrátu města Havířova, bylo rozhodnuto o požadavcích takto:

1. K. ú. Bludovice, pozemek parc. č. 2401 byl vymezen jako zastavitelná plocha 
zemědělská – zahrady (ZZ) s označením 4/BL-Z1.

2. K. ú. Bludovice, pozemek parc. č. 1119/2 byl vymezen jako zastavitelná plocha 
smíšená obytná venkovská (SV) s označením 4/BL-Z2.

3. K. ú. Bludovice, pozemek parc. č. 2374/2 byl vymezen jako zastavitelná plocha 
smíšená obytná venkovská (SV) s označením 4/BL-Z3, pozemky parc. č. 23602, 2361 
byly vymezeny jako zastavitelná plocha smíšená obytná venkovská (SV) s označením 
4/BL-Z4.

4. K. ú. Havířov-město, pozemek parc. č. 4647/1 byl ponechán jako plocha zemědělská 
– orná půda, trvalé travní porosty (Z) vzhledem k tomu, že jde o půdu ve II. třídě 
ochrany.

5. K. ú. Havířov-město, pozemek parc. č. 4697 byl ponechán jako plocha zemědělská –
orná půda, trvalé travní porosty (Z) vzhledem k tomu, že jde o půdu ve II. třídě ochrany 
(cca 90 % výměry pozemku), zbývající část pozemku je ve III. třídě ochrany.

6. Bludovice, pozemek parc. č. 2767 byl vymezen jako zastavitelná plocha smíšená 
obytná venkovská (SV) s označením 4/BL-Z5

7. K. ú. Havířov-město, pozemek parc. č. 4725/1 byl ponechán jako plocha zemědělská 
– orná půda, trvalé travní porosty (Z) vzhledem k tomu, že jde o půdu ve II. třídě 
ochrany.

8. K. ú. Havířov-město, pozemek parc. č. 4725/2 byl ponechán jako plocha zemědělská 
– orná půda, trvalé travní porosty (Z) vzhledem k tomu, že jde o půdu ve II. třídě 
ochrany.

9. K. ú. Bludovice, pozemek parc. č. 2334/2 a pozemky navazující byly vymezeny dle 
skutečného využívání území. Plocha dopravní infrastruktury silniční (DS) byla v této 
části Životic mírně zúžena. Návaznost plochy DS na území obce Albrechtice pro 
realizaci přeložky silnice I/11 zůstává plně zachována.

10. K. ú. Bludovice, východní část pozemku parc. č. 1266 byla vymezena jako 
zastavitelná plocha smíšená obytná venkovská (SV) s označením 4/BL-Z6.

11. K. ú. Dolní Datyně, pozemek parc. č. 704/14 byl ponechán jako stabilizovaná 
plocha komunikací (K), pozemek parc. č. 150/12 byl vymezen jako zastavitelná plocha 
smíšená obytná venkovská (SV) s označením 4/DD-Z1.
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12. K. ú. Dolní Suchá, pozemky parc. č. 2216/1, 2216/6 byly přeřazeny ze 
stabilizovaných ploch rekreace – zahrádkových osad (RZ) do stabilizovaných ploch 
zemědělských – zahrad (ZZ).

13. K. ú. Dolní Suchá, pozemky parc. č. 2216/3, 2216/5 byly přeřazeny ze 
stabilizovaných ploch rekreace – zahrádkových osad (RZ) do stabilizovaných ploch 
zemědělských – zahrad (ZZ).

14. K. ú. Dolní Datyně, část pozemku parc. č. 504 (mimo vymezené aktivní sesuvné 
území) byla vymezena jako zastavitelná plocha smíšená obytná venkovská (SV) 
s označením 4/DD-Z2.

15. K. ú. Dolní Suchá, pozemky parc. č. 2206/1, 2206/4, 2206/6 byly přeřazeny ze 
stabilizovaných ploch rekreace – zahrádkových osad (RZ) do stabilizovaných ploch 
zemědělských – zahrad (ZZ).

16. K. ú. Dolní Suchá, pozemky parc. č. 2209/1, 2209/2 byly přeřazeny ze 
stabilizovaných ploch rekreace – zahrádkových osad (RZ) do stabilizovaných ploch 
zemědělských – zahrad (ZZ).

17. K. ú. Dolní Datyně, severní část zastavitelné plochy DD-Z57 byla vypuštěna ze 
zastavitelných ploch (část pozemku parc. č. 651/1) a náhradou za tuto plochu byla 
vymezena v návaznosti na západní hranici zastavitelné plochy DD-Z57 zastavitelná 
plocha smíšená obytná venkovská s označením 4/DD-Z3.

18. K. ú. Bludovice, pozemek parc. č. 646/3 (mimo záplavové území) byl vymezen 
jako zastavitelná plocha smíšená obytná venkovská s označením 4/BL-Z7.

19. K. ú. Dolní Datyně, pozemek parc. č. 477/2 byl přeřazen ze zastavitelných ploch 
rekreace – zahrádkových osad (RZ) do zastavitelných ploch zemědělských – zahrad 
(ZZ) s označením 4/DD-Z4.

20. K. ú. Dolní Datyně, pozemek parc. č. 546/32 je vymezen v souladu s jeho 
využíváním jako stabilizovaná plocha rekreace – zahrádkových osad (RZ).

21. K. ú. Havířov-město, pozemky parc. č. 4654, 4653 jsou prolukami v zastavěném 
území a jsou vymezeny jako stabilizované plochy smíšené obytné venkovské.

22. K. ú. Havířov-město, pozemek parc. č. 4582 je vymezen jako stabilizovaná plocha 
smíšená obytná venkovská (SV) vzhledem k tomu, že jde o oplocenou zahradu 
rodinného domu.

23. K. ú. Bludovice, pozemek parc. č. 754/3 je vymezen jako zastavitelná plocha 
zemědělská – zahrady (ZZ) s označením 4/BL-Z8.

24. K. ú. Bludovice, pozemek parc. č. 754/2 je vymezen jako zastavitelná plocha 
zemědělská – zahrady (ZZ) s označením 4/BL-Z8.

25. K. ú. Havířov-město, pozemky parc. č. 3863/1, 3863/2, 3858, 3859, 3866 jsou 
vymezeny dle skutečného způsobu využívání jako plochy smíšené výrobní (VS).

26. K. ú. Bludovice, pozemky parc. č. 315/1, 315/7, 315/11, 315/15, 317/2,, 317/3, 
335/2, 335/5, 315/13, 315/14, 315/18, 316 jsou vymezeny jako plocha přestavby na 
plochy smíšené obytné městské (SM) z plochy občanského vybavení – veřejné 
infrastruktury (OV). Plocha přestavby je označena 4/BL-P1.

27. K. ú. Šumbark, pozemek parc. č. 1661/1 – požadavku na zmenšení zastavitelné 
plochy dopravní infrastruktury silniční (DS)  a přeřazení do zastavitelných ploch 
smíšených obytných nebylo vyhověno s ohledem na skutečnost, že dosud není 
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zpracována podrobnější dokumentace na prodloužení silnice III/4726 (ul. Petřvaldská) 
a záměr na propojení ul. Petřvaldská – Chrpová nadále trvá. Zároveň jde o veřejně 
prospěšnou stavbu s označením D6.

ad. 1.7) Podmínky pro využívání ploch s rozdílným způsobem využívání byly prověřeny. 
Úpravy byly provedeny ve výrokové části, oddíle F pro plochy: smíšené obytné městské 
(SM), smíšené obytné venkovské (SV), bydlení hromadného (BH), bydlení individuálního 
(BI), smíšené specifické (SX), smíšené výrobní (VS), zemědělské – zahrady (ZZ), lesní –
rekreační (LR). 

2. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 
které bude nutno prověřit.

Bude prověřeno, zda nebude vhodné některé ze zastavitelných ploch nebo jejich části 
převést do ploch územních rezerv s ohledem na pokles počtu obyvatel a investiční záměry 
ve správním území města. 

Zastavitelné plochy, které dosud nebyly zastavěny, byly Změnou č. 4 prověřeny a na 
základě dohody s pořizovatelem Odborem územního rozvoje Magistrátu města Havířova, 
bylo rozhodnuto o přeřazení části plochy smíšené obytné (10,32 ha) označené BL-Z49 do 
ploch územních rezerv. Plocha územní rezervy je označena 4/BL-R1.
Poznámka: Na základě výsledku 1. veřejného projednání bylo od této změny v území 
upuštěno. 

3. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možno uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo. 

Budou prověřeny veřejně prospěšné stavby stanovené územím plánem, realizované stavby 
budou zakresleny jako stav. 
Bude prověřena potřeba vymezení nových veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a asanací, pro které bude možno uplatnit vyvlastnění nebo předkupní 
právo.

Veřejně prospěšné stavby vymezené platným Územním plánem Havířov dosud nebyly 
realizovány. Změnou č. 4 je vymezena plocha pro veřejně prospěšnou stavbu - optimalizaci
celostátní tratě č. 321 Ostrava-Svinov – Havířov – Český Těšín (VPS DZ14 dle ZÚR MSK 
po vydání Aktualizace č. 1). Plocha je označena v textové a v grafické části – výkrese  A.6 
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací jako plocha D12.

4. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování 
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie 
nebo uzavřením dohody o parcelaci.

Bude prověřeno rozhodování o změnách v území u vymezených zastavitelných ploch 
s označením BL-Z48, BL-Z49, PS-Z11, SU-Z35, PS-P10.

Na základě konzultace s pořizovatelem Odborem územního rozvoje Magistrátu města 
Havířova, bylo rozhodnuto, že územní studie bude pořízena s ohledem na rozsah
zastavitelných ploch pro plochy smíšené obytné venkovské označené BL-Z48 (7,18 ha)
v k. ú. Bludovice, pro plochu smíšenou obytnou městskou označenou PS-Z11 (12,67 ha) 
v k. ú. Prostřední Suchá a pro plochu SU-Z35 (11,74 ha) smíšenou obytnou městskou v k. 
ú. Šumbark.

Dále platí podmínka zpracování územní studie pro plochu přestavby v k. ú. Prostřední 
Suchá vymezenou Změnou č. 3 územního plánu a označenou 3/PS-P1 (10,81 ha).
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5. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení.

Změna územního plánu bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a jeho 
prováděcími vyhláškami, a to v rozsahu měněných částí územního plánu.

Změna územního plánu bude obsahovat části:
A. Změnu Územního plánu Havířov
B. Odůvodnění změny Územního plánu Havířov

A. Změna Územního plánu Havířov bude obsahovat:
A. Textovou část
A. Grafickou část, která bude obsahovat výkresy (případně výřezy výkresů) dotčených 
řešením změny v měřítku 1 : 5 000:
A.1 Výkres základního členění území
A.2 Hlavní výkres– urbanistická koncepce a koncepce uspořádaní krajiny
A.3 Koncepce dopravní infrastruktury
A.4 Koncepce technické infrastruktury - vodního hospodářství
A.5 Koncepce technické infrastruktury – energetiky a elektronických komunikací
A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

B. Odůvodnění změny Územního plánu Havířov bude obsahovat:
B. Textovou část
B. Grafickou část, která bude obsahovat výkresy (případně výřezy výkresů) dotčených 
řešením Změny v měřítku 1 : 5 000:
B.1 Koordinační výkres
B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
B.3 Výkres širších vztahů v měřítku 1 : 50 000

Grafická část změny bude tištěna formou soutisku s výkresy ÚP Havířov – úplným zněním po 
vydání Změny č. 2 (kresba výkresů ÚP Havířov pro vydání změny bude potlačena tak, aby 
vynikly změny v území řešené změnou).

V případě, že některý z výkresů nebude dotčen řešením změny Územního plánu Havířov, 
nebude tento výkres dokládán.

Změna č. 4 Územního plánu Havířov obsahuje části:
A. Změnu č. 4 Územního plánu Havířov
B. Odůvodnění Změny č. 4 Územního plánu Havířov

A. Změna č. 4 Územního plánu Havířov obsahuje:
A. Textovou část
A. Grafickou část, která obsahuje výřezy výkresů dotčených řešením Změny č. 4 v měřítku 

1 : 5 000:
A.1 Výkresu základního členění území
A.2 Hlavního výkresu– urbanistické koncepce a koncepce uspořádaní krajiny
A.3 Koncepce dopravní infrastruktury
A.5 Koncepce technické infrastruktury – energetiky a elektronických komunikací
A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

B. Odůvodnění Změny č. 4 Územního plánu Havířov obsahuje:
B. Textovou část
B. Grafickou část, která obsahuje výřezy výkresu dotčeného řešením Změny č. 4 v měřítku 

1 : 5 000
B.1 Koordinačního výkresu
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Výkres A.4 Koncepce technické infrastruktury - vodního hospodářství není dokládán,
vzhledem k tomu, že od doby zpracování Změny č. 3 Územního plánu Havířov nebyly 
realizovány nové páteřní sítě technické infrastruktury z oblasti vodního hospodářství a nové 
sítě nejsou Změnou č. 4 navrženy.
Koncepce technické infrastruktury navržená platným územním plánem není dotčena řešením 
Změny č. 4.

Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný 
rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou 
lokalitu nebo ptačí oblast

Požadované změny v území a úpravy územního plánu v rámci změny Územního plánu Havířov 
nemají zásadní význam, nemění koncepci územního plánu, ani nebude zpracováno variantní 
řešení. 
Nebudou vymezovány nové zastavitelné plochy v blízkosti přírodní památky Meandry Lučiny 
(kód ÚSOP: 1364), evropsky významné lokality Mokřad u Rondelu (kód lokality: 
CZ0813455).
Navržené změny v území nebudou zasahovat ani do regionálních prvků v území vymezených 
v souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje. 
Předpokládá se, že není nezbytné a účelné komplexně posuzovat Změnu č. 3Územního plánu 
Havířov podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vzhledem k tomu, že 
změny v území navržené Změnou č. 3 nemůžou mít samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významných lokalit stanovením nařízení vlády č. 318/2013 Sb., kterým se stanoví 
národní seznam evropsky významných lokalit.

Z výsledku projednávání „Zprávy“ vyplývá, že požadavek na vyhodnocení vlivů územního 
plánu na udržitelný rozvoj území není stanoven.

Posouzením návrhu „Zprávy“ ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů byl krajským úřadem vyloučen vliv na evropsky 
významné lokality a na ptačí oblasti. 

Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování 
variant vyžadováno

Není požadováno zpracování variant řešení změny Územního plánu Havířov.
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C.2) VYHODNOCENÍ POKYNŮ NA ÚPRAVY PO 1. VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ 
DLE SZ

Úpravy změny č. 4 ÚP Havířov po veřejném projednání dle ust. § 55b stavebního zákona 

Požadavky na úpravu návrhu změny č. 4 ÚP Havířov: 

- Upravit textovou část odůvodnění a stávající poznámky v grafické části pod legendou 
koordinačního výkresu dle požadavku DO Ministerstva obrany ČR viz stanovisko ze dne 
15.2.2019.
Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující dvě textové 
poznámky: „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”.

Požadavek byl splněn. Byla upravena legenda Koordinačního výkresu a Příloha – Limity 
využití území tohoto odůvodnění. 

- Vypustit z řešení návrhu změny plochu přestavby 4/HM-P2 občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury specifické OVx dle nesouhlasného stanoviska dotčeného orgánu, nachází se 
v aktivní zóně záplavového území a  není v souladu s čl. 25 Politiky územního rozvoje ČR, ve 
znění aktualizace č. 1 ani s požadavkem ZÚR MSK, ve znění aktualizace č. 1, na účelné 
a hospodárné uspořádání území ve vymezených rozvojových oblastech a s prioritou územního 
plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovenou v odst. 5 textové části 
ZÚR MSK, ve znění aktualizace č. 1

Požadavek byl splněn – viz textová a grafická část Změny č. 4 ÚP Havířov. 

- Vypustit z řešení návrhu změny vymezenou plochu 4/DS-ZV1 pro veřejné prostranství -
veřejná zeleň (ZV) dle nesouhlasného stanoviska dotčeného orgánu z důvodu záboru 
zemědělského půdního fondu na pozemcích II. třídy ochrany

Požadavek byl splněn – viz textová a grafická část Změny č. 4 ÚP Havířov. 

- Upravit odůvodnění vyhodnocení vymezené zastavitelné plochy 4/DS-Z1 občanského 
vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS) z důvodu záboru zemědělského půdního 
fondu na pozemcích II. třídy ochrany z hlediska veřejného zájmu.

Požadavek byl splněn – viz kapitola G.4) Posouzení a zdůvodnění záboru zemědělských 
pozemků a pozemků určených k plnění funkcí lesa, část Posouzení záboru zemědělských 
pozemků.

- V rámci úpravy změny zohlednit změnu ve vymezení specifické oblasti Karvinsko SOB4, 
která byla provedena aktualizací č. 1 ZÚR MSK. Z textové části Územního plánu Havířov 
vypustit informaci o zařazení správního území města do specifické oblasti Karvinsko SOB4 
dle stanoviska nadřízeného orgánu.

Změna výčtu obcí zařazených do specifické oblasti Karvinsko SOB4 je Změnou č. 4 ÚP 
Havířov respektována – viz kapitola H.1) Výsledek přezkoumání souladu Změny č. 4
Územního plánu Havířov s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem, podkapitola   „Výsledek přezkoumání souladu Změny č. 4 Územního 
plánu Havířov s územně plánovací dokumentací vydanou krajem“, podkapitola Specifické 
oblasti dle A1-ZÚR MSK.
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Zmínka o zařazení správního území města Havířov do specifické oblasti SOB4 je ponechána 
v podkapitole „Výsledek přezkoumání souladu Změny č. 4 Územního plánu Havířov 
s politikou územního rozvoje“, vzhledem k tomu, že v Politice územního rozvoje ČR, ve 
znění Aktualizace č. 1 je do této specifické oblasti zařazena celá severní část ORP Havířov, 
nikoliv pouze severovýchodní část, tj. obce Albrechtice a Horní Suchá.

- V textové části odůvodnění změny záměr D30 ze ZÚR MSK označit dle úpravy provedené 
v aktualizaci č. 1 dle stanoviska nadřízeného orgánu.

Požadavek byl splněn. Byl zpřesněn text výroku, oddílu D.1.1Doprava silniční, bodů 1.1) 
a 1.2)  a oddílu 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 pozemků a stavbám vyvlastnit, části Veřejně prospěšné stavby pro dopravu ve vazbě 
na upřesnění koridoru ZÚR MSK po vydání Aktualizace č. 1.  
Úprava se neprojeví v grafické části Změny č. 4 ÚP Havířov, vzhledem k tomu, že platným 
ÚP Havířov již pro tyto záměry byla vymezena plocha dopravní infrastruktury silniční 
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 prospěšné stavby 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).

- Na základě vyhodnocení námitky vypustit z řešení změny vymezenou plochu rezervy 4/BLR1 
a ponechat původní řešení z územního plánu Havířov.

Požadavek byl splněn – viz textová a grafická část Změny č. 4 ÚP Havířov. 

- na základě vyhodnocení námitky upravit v odůvodnění kapitoly E.8.3 Zásobování teplem 
zdůvodnění vypuštění z návrhu změny úpravu textu „zachovat dodávky tepla…“ dle 
energetické koncepce.  

Požadavek byl splněn. V kapitole E.8.3 odůvodnění byla věta:

„Doporučené řešení vychází ze závěrů Územní energetické koncepce (ÚEK), která obecně 
podporuje další rozvoj plynofikace.“

nahrazena větou:
„Doporučené řešení vychází ze závěrů Územní energetické koncepce (ÚEK), která na základě 
podmínek přípustnosti obecně podporuje zachování a rozvoj systémů CZT, v případě 
nedostupnosti CZT  pak zásobování plynem.“

- Upravit stabilizovanou plochu občanského vybavení – komerčních zařízení (OK) na 
pozemcích parc.č. 2580/21, 2580/59, 2580/76, 2580/77, 2580/104, 2580/116 k. ú. Dolní 
Suchá na stabilizovanou plochu občanského vybavení - veřejné infrastruktury (OV), dle 
skutečného využití stávajícího objektu občanského vybavení pro veřejnou správu.

Požadavek byl splněn – viz grafická část Změny č. 4 ÚP Havířov. 
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- Vypustit z návrhu řešení text: 
„- 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,“
a ponechat ho v původním řešení územního plánu Havířov.

Požadavek splněn – text nebude Změnou č. 4 zrušen a bude zachován ve znění dle platného 
územního plánu. 

- vypustit z grafické části odůvodnění změny výkresu B.1 Koordinační výkres nemovitou 
kulturní památku dle rozhodnutí o jejím zrušení.

Požadavek byl splněn – viz Koordinační výkres. 

- upravit legendu výkresu B.1 Koordinačního výkresu o ochranná pásma silnic a dráhy.

Požadavek byl splněn takto: ochranná pásma silnic a dráhy byly  doplněny do legendy pro 
podtiskové výkresy, vzhledem k tomu, že jsou zakresleny v platném územním plánu, ale 
omylem nebyly doplněny do legendy Koordinačního výkresu. v úplném znění po Změně č. 3. 
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D) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 
ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM 
POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ

Změnou č. 4 nejsou navrženy žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny 
v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje po vydání Aktualizace č. 1.

E) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ 
VARIANTY

E.1) SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY, HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
A BYDLENÍ

SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY

Tab. Vývoj počtu obyvatel po r. 2001 v řešeném území (zdroj: ČSÚ)

rok stav 1.1. narození zemřelí
přistěho-

valí
vystěho-

valí
přirozená 

měna
saldo 

migrace
změna 
celkem

2001 85 975 696 754 1 056 1 471 -58 -415 -473

2002 85 502 694 756 1 404 1 573 -62 -169 -231

2003 85 271 676 815 1 378 1 596 -139 -218 -357

2004 84 914 717 830 1 535 1 552 -113 -17 -130

2005 84 784 730 840 1 322 1 569 -110 -247 -357

2006 84 427 784 761 1 343 1 574 23 -231 -208

2007 84 219 810 764 1 340 1 572 46 -232 -186

2008 84 033 826 840 1 105 1 566 -14 -461 -475

2009 83 558 838 858 1 022 1 664 -20 -642 -662

2010 82 896 796 830 1 225 2 065 -34 -840 -874

2011
79 690

76 694*
723 890 1 127 2 147 -167 -1 020 -1 187

Průměr 2001-2011 754 813 1 260 1 668 -59 -408 -467

2012 77 371 724 869 1 203 2 190 -145 -987 -1 132

2013 76 109 683 916 1 129 2 158 -233 -1 029 -1 262

2014** 75 049 692 825 1 282 2 209 -133 -927 -1 060

2015*** 74 101 658 863 1 479 2 222 -205 -743 -948

2016*** 73 274 677 869 1 403 2 038 -192 -635 -827

2017*** 72 382 662 916 1 428 2 066 -254 -638 -892

* údaj ve sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011 se jevil jako nepravděpodobný, uváděn byl tedy
za rok 2011 i údaj získaný na MM Havířov.
** počet obyvatel ke konci roku 2014, metodicky je tento údaj pouze omezeně srovnatelný 
s výsledky sčítání (převzato z Analýzy struktury bydlení ve správním obvodu ORP Havířov, 
zhotovitel RNDr. Milan Polednik, listopad 2015)
*** Stav obyvatel k 31. 12. 2015, 31. 12. 2016 a 31. 12. 2017(zdroj: ČSÚ)
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__555088#

Z výše uvedených údajů je zřejmé, že ve správním území města Havířova i nadále pokračuje 
pokles počtu obyvatel. 
V provedené prognóze v Územním plánu Havířov bylo k roku 2025 předpokládáno, že dojde 
k poklesu obyvatel na cca 77 300. Odhadnutý pokles obyvatel byl tedy cca 170 obyvatel 
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ročně. Tento odhad se nenaplňuje a dochází k průměrnému poklesu počtu obyvatel o 1020 
obyvatel ročně.

Nepříznivý je jak vývoj počtu obyvatel přirozenou měnou tak migrací. Dá se tedy očekávat, 
že počet obyvatel bude i nadále klesat. Zpomalení tohoto nepříznivého vývoje počtu obyvatel 
je možné pomocí opatření v oblasti bydlení, a to zvýšení kvality a atraktivity bydlení.

Tab. Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel ve městě Havířově (včetně prognózy územního 
plánu do r.2025)

rok 1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001

Bludovice 2 369 2 658 3 446 3 069 2 915 17 083 25 429 22 662 19 672
Dol.Datyně 507 544 503 438 474 464 423 384 390
Havířov-
Město

- - - - 39 606 48 736 45 708 38 384 35 570

P.Suchá
D. Suchá

1 605 2 918 7 486 7 869 7 228 6 221 5 372 5 853 6 077

Šumbark 692 1 103 1 347 1 522 880 9 564 8 229 18 229 23 323

celkem 5 173 7 223 12 782 12 898 51 103 82 068 85 946 86 297 85 855

rok 2011 2015* 2015
dle ČSÚ

2016
dle ČSÚ

k 1. 1. 2017*
dle údajů 

Města 
Havířova

Prognóza
k r. 2025
upravená 

Změnou č. 4
Bludovice
+ Podlesí 18 986 18 416*

2 723
+ 

14 247
V případě 
průměrnéh
o poklesu 
počtu 
obyvatel 
o cca 1000 
obyvatel 
za rok

Dol. Datyně 474 535* 536
Havířov-
Město

31 394 32 337* 32 024

P.Suchá
+ Životice

D. Suchá

5 110
951

4 757*
824*

4 671
+ 1 319

832
Šumbark 19 779 18 504* 18 143

celkem 76 694 75 373* 74 101 73 274 74 495 65 000

Údaje pro rok 2011: zdroj: ČSÚ, SLDB r. 2011 - sčítání (převzato z Analýzy struktury bydlení ve 
správním obvodu ORP Havířov, zhotovitel RNDr. Milan Polednik, listopad 2015)

Údaje pro rok 2011 až 2017 jsou převzaty z Českého statistického úřadu

*Údaje pro rok 2017 jsou převzaty z:
http://www.havirov-city.cz/historie-a-soucasnost/havirov-v-cislech.html
Údaje za rok 2018 ještě nejsou známy. 

Změnou č. 4 je vymezeno 1,95 ha ploch smíšených obytných venkovských a to v k. ú. Dolní 
Datyně a Bludovice. 
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HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

Územní plán vnímá hospodářské podmínky zejména plošně a komplexně, především pomocí
nepřímého ukazatele nezaměstnanosti obyvatel.
Průměrná míra nezaměstnanosti v Havířově byla 16,7% v r. 2010 a 15,9 % v r. 2011, při 
srovnatelném průměru ČR 9,8 % (sčítání 2011).
Odlišné procento nezaměstnanosti je uvedeno na http://www.havirov-city.cz/historie-a-
soucasnost/havirov-v-cislech.html. Pro rok 2011 je uvedeno 13,28 % nezaměstnaných. Pro 
rok 2015 se udává údaj 11,92 % nezaměstnaných, pro rok 2016 je to 10,87 %
nezaměstnaných a pro rok 2017 počet nezaměstnaných klesl na 8,75 %. Údaje za rok 2018 
ještě nejsou známy. 

Plochy změn v území řešené Změnou č. 4 Územního plánu Havířov nemají vliv na 
hospodářské podmínky v území. 

BYDLENÍ

Podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů z r.2001 bylo v Havířově 33 426 trvale obydlených 
bytů a 1 005 neobydlených bytů (v r.1991 to bylo 31 458 trvale obydlených a 746 
neobydlených bytů).

Tab. : Vývoj počtu dokončených bytů a intenzity bytové výstavby v obcích SO ORP Havířov 
a širší srovnání (zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty)
(převzato z Analýzy struktury bydlení ve správním obvodu ORP Havířov, zhotovitel RNDr. 
Milan Polednik, listopad 2015)

Ukazatel
Dokončené byty v letech Intenzita bytové výstavby –

bytů/1000 obyvatel/rok*
Obyvatel

Období 2001-2014 2011-2014 2001-2014 2011-2014 r. 2011
ČR 436 730 107 289 2,99 2,57 10 436 560
SO ORP Havířov 1 302 431 2,59 4,24 91 092
Albrechtice 82 31 1,04 1,21 3 795
Havířov 675 195 1,68 2,67 76 694
Horní Bludovice 205 68 0,66 0,57 2027
Horní Suchá 175 65 7,55 9,87 4333
Těrlicko 165 72 2,91 4,59 4243

Podle údajů Města Havířova je k 1. 1. 2017 ve správním území města 34 748 bytů, z toho je 
4 754 bytů v rodinných domech, 7 687 bytů je obecních, 10 148 bytů je vlastnictví SBD 
a 12 053 bytů je ve vlastnictví Residoma (dříve RPG).
http://www.havirov-city.cz/historie-a-soucasnost/havirov-v-cislech.html

Tab.: Dokončené byty
Rok Byty celkem V rodinných domech V bytových domech
2012 61 60 0
2013 40 39 0
2014 47 47 0
2015 90 34 0
2016 96 37 8
2017 108 46 0

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__555088#
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E.2) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA HAVÍŘOV, OCHRANY A ROZVOJE 
JEHO HODNOT

Vymezení zastavěného území

Změnou č. 4 jsou vymezeny hranice zastavěných území ve správním území města Havířova 
ke dni 1. 11. 2018, v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu v platném znění. Hranice jsou zpravidla vedeny po hranicích parcel.
Při vymezování těchto hranic bylo vycházeno z hranic zastavěných území vymezených 
Změnou č. 3 ke dni 1. 3. 2018 a z intravilánu vymezeného k 1. září 1966. Intravilán je 
zobrazen ve výkrese B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu v měřítku 1 : 5 000
Územního plánu Havířov. 
Součástí zastavěného území jsou zastavěné stavební pozemky, stavební proluky, pozemní 
komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území, 
veřejná prostranství a další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného 
území. 
Aktualizace hranice zastavěného území byla provedena také z důvodu potřeby vyhodnocení 
využití zastavitelných ploch vymezených územním plánem (podrobněji viz kapitola F).

Koncepce rozvoje území města Havířov

Koncepce rozvoje území města Havířov navržená Územním plánem Havířov se Změnou č. 4
nemění. Jde o dílčí změny v území - podrobněji viz kapitola E.4 tohoto odůvodnění.

E.3) VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Změnou č. 4 byl aktualizován rozsah vymezených zastavitelných ploch Územním plánem 
Havířov po Změně č. 3 s ohledem na již realizovanou výstavbu (podrobněji viz kapitola F). 

Změnou č. 4 jsou vymezeny nové zastavitelné plochy v k. ú. Dolní Datyně, Dolní Suchá 
a Šumbark

Označení 
plochy

Způsob využití plochy Charakteristika plochy
Rozloha 
plochy 
v ha

4/BL-Z1 zemědělské - zahrady ZZ

Plocha je vymezena v návaznosti na 
zastavěné území – stabilizované plochy 
smíšené obytné venkovské a stabilizované 
plochy zemědělské – zahrad v místní části 
Životice. 
Využití plochy je částečně omezeno 
vedením VVN a jeho ochranným pásmem.
Plocha je situována ve vzdálenosti do 50 m 
od lesa.

0,11

4/BL-Z2
smíšené obytné 
venkovské

SV

Plocha je situována v jižní části k. ú.  
v návaznosti na zastavěné území -
stabilizované plochy smíšené obytné 
venkovské, podél stávající komunikace.
Podél komunikace jsou vedeny sítě 
technické infrastruktury – vodovod a STL 
plynovod. 
Zásobování elektrickou energií se 

0,19
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předpokládá ze stávající sítě NN.
Kanalizace je navržena v blízkosti této 
plochy.
Plocha je z části situována ve vzdálenosti do 
50 m od lesa.

4/BL-Z3
smíšené obytné 
venkovské

SV

Plocha je vymezena v návaznosti na 
zastavěné území – stabilizované plochy 
smíšené obytné venkovské v místní části 
Životice podél stávající komunikace. 
Podél komunikace je veden STL plynovod. 
V blízkosti plochy je stávající vodovod, 
který je možné protáhnout jak k již 
stabilizovaným plochám smíšeným obytným 
venkovským, tak k zastavitelným plochám.
Kanalizace je v této lokalitě navržena.
Zásobování elektrickou energií se 
předpokládá ze stávající sítě NN.

0,13

4/BL-Z4
smíšené obytné 
venkovské

SV

Plocha je vymezena v návaznosti na 
zastavěné území – stabilizované 
a zastavitelné plochy smíšené obytné 
venkovské v místní části Životice podél 
stávající komunikace. 
Podél komunikace je veden STL plynovod. 
V blízkosti plochy je stávající vodovod, 
který je možné protáhnout jak k již 
stabilizovaným plochám smíšeným obytným 
venkovským, tak k zastavitelným plochám.
Kanalizace je v této lokalitě navržena.
Zásobování elektrickou energií se 
předpokládá ze stávající sítě NN.

0,26

4/BL-Z5
smíšené obytné 
venkovské

SV

Plocha je vymezena ve východní části k. ú., 
v návaznosti na zastavěné území –
stabilizované plochy smíšené obytné 
venkovské, které obklopují vymezenou 
plochu ze tří stran. 
Plocha je vymezena podél stávající 
komunikace.
Podél komunikace jsou vedeny sítě 
technické infrastruktury – vodovod a STL 
plynovod. 
Kanalizace v této lokalitě není vybudována, 
likvidace odpadních vod se předpokládá 
individuálním způsobem.
Zásobování elektrickou energií se 
předpokládá ze stávající sítě NN.

0,42

4/BL-Z6
smíšené obytné 
venkovské

SV

Plocha je vymezena v zastavěném území 
v části Dolní Bludovice, východně od 
hřbitova. Plocha je ze tří stran obklopena 
stávající zástavbou smíšenou obytnou 
venkovskou. 
Dopravní obsluhu plochy bude nutno řešit 
přes sousedící pozemky. 
Zásobení vodou je možné prodloužením 
stávajícího vodovodu. Likvidace odpadních 
vod je možná napojením na stávající 

0,15
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kanalizaci. 
Zásobení plynem je možné prodloužením 
stávajícího plynovodu.
Zásobování elektrickou energií se 
předpokládá ze stávající sítě NN.

4/BL-Z7
smíšené obytné 
venkovské

SV

Plocha je vymezena ve východní části k. ú., 
v návaznosti na zastavěné území, mezi 
stabilizovanou a zastavitelnou plochou 
smíšenou obytnou venkovskou. 
Plocha je vymezena podél stávající 
komunikace.
Vodovod , kanalizace ani STL plynovod 
nejsou v blízkosti této plochy vybudovány. 
Zásobování elektrickou energií se 
předpokládá ze stávající sítě NN.

0,31

4/BL-Z8 zemědělské - zahrady ZZ

Plocha je vymezena v zastavěném území, 
mezi stabilizovanými plochami smíšenými 
obytnými venkovskými. Ze severu sousedí 
s pozemky lesa.
Plocha je vymezena podél stávající 
komunikace. 
Podél komunikace jsou vedeny sístě 
technické infrastruktury - vodovod a STL 
plynovod 
Zásobování elektrickou energií se 
předpokládá ze stávající sítě NN.

0,25

4/DD-Z1
smíšené obytné 
venkovské

SV

Plocha je vymezena v západní části k. ú.
Dolní Datyně, v návaznosti na zastavěné 
území – stabilizovanou plochu smíšenou 
obytnou venkovskou, podél  stávající 
komunikace. 
Podél komunikace jsou vedeny sítě 
technické infrastruktury – vodovod a STL 
plynovod. 
V blízkosti plochy je stávající kanalizace.

0,10

4/DD-Z2
smíšené obytné 
venkovské

SV

Plocha je vymezena ve východní části k. ú., 
na hranici s k. ú. Havířov-město, 
v zastavěném území, mezi stabilizovanými 
plochami smíšenými obytnými 
venkovskými, podél stávající komunikace.
Podél komunikace jsou vedeny stávající sítě 
technické infrastruktury – vodovod, 
kanalizace, STL plynovod.
Zásobování elektrickou energií se 
předpokládá ze stávající sítě NN.
Plocha je situována ve vzdálenosti do 50 m 
od lesa.

0,13

4/DD-Z3
smíšené obytné 
venkovské

SV

Plocha je vymezena v jihovýchodní části k. 
ú., v blízkosti hranice s k. ú. Bludovice, 
v návaznosti na zastavitelnou plochu 
smíšenou obytnou venkovskou .
Dopravní obsluha plochy je možná sjezdem 
ze stávající komunikace, který je již 
využíván pro obsluhu stávajícího RD. 
Podél komunikace jsou vedeny sítě 

0,26
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technické infrastruktury -  vodovod, 
kanalizace, STL plynovod.
Zásobování elektrickou energií se 
předpokládá ze stávající sítě NN.
Plocha je situována ve vzdálenosti do 50 m 
od lesa.

4/DD-Z4 zemědělské - zahrady ZZ

Plocha je vymezena v severovýchodní části 
k. ú. , na hranici s k. ú. Havířov-město jako 
zastavitelná plocha rekreace – zahrádkové 
osady. Změnou č. 4 dochází ke změně 
způsobu využití. Plocha navazuje na 
zastavěné území – plochu smíšenou obytnou 
venkovskou a zastavitelné plochy smíšené
obytné venkovské. 
Dopravní obsluhy plochy je možná ze 
stávající komunikace.
Zásobování vodou je možné prodloužením 
stávajícího vodovodu. Podél komunikace 
jsou vedeny sítě technické infrastruktury –
kanalizace a STL plynovod.  
Zásobování elektrickou energií se 
předpokládá ze stávající sítě NN.

0,25

4/DS-Z1
občanského vybavení -
sportovních 
a rekreačních zařízení

OS

Plocha je vymezena za účelem vybudování 
sportovně rekreačního areálu zejména pro 
obyvatele Dolní Suché, v lokalitě navazující 
na stávající plochy bydlení individuálního 
a plochy rekreace – zahrádkových osad. 
Využití plochy je částečně omezeno 
vedením VN a jeho ochranným pásmem 
a ochranným pásmem železniční vlečky. 
Plocha je vymezena podél komunikace. 
Zásobování vodou je možné prodloužením 
vodovodu.
Kanalizace je vedena podél komunikace. 
Zásobování plynem je možné prodloužením 
plynovodu.  
Zásobování elektrickou energií se 
předpokládá ze stávající sítě NN.

1,38

4/SU-Z1 bydlení individuálního BI

Plocha je vymezena v severní části k. ú.
Šumbark v zastavěném území, v návaznosti 
na stabilizované plochy bydlení 
individuálního. Jde o změnu využití části 
zastavitelné plochy vymezené jako plocha 
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury SU-Z7.
Dopravní obsluha plochy je možná ze 
stávající komunikace.
Podél komunikace je veden STL plynovod,  
v blízkosti plochy je vybudována kanalizace.
Zásobování elektrickou energií se 
předpokládá ze stávající sítě NN. 

0,14
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E.4) VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY

Změnou č. 4 jsou vymezeny plochy přestavby:
Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha

4/BL-P1 smíšené obytné městské SM

Změna způsobu využívání plochy 
občanského vybavení – veřejné 
infrastruktury (bývalého areálu  
hotelové školy) na plochu smíšenou 
obytnou městskou v k. ú. Bludovice.

1,71

4/HM-P1
občanského vybavení –
sportovních 
a rekreačních zařízení

OS

Změna využívání výpravní budovy 
vlakového nádraží v ploše dopravní 
infrastruktury drážní na plochu 
občanského vybavení – sportovních 
a rekreačních zařízení v k. ú.
Havířov-město z důvodu rozšíření 
možností využívání objektu.

0,16

4/PS-P1 smíšené výrobní VS

Změna využívání části plochy 
smíšené obytné venkovské 
situované v severní části k. ú.
Prostřední Suchá na plochu 
smíšenou výrobní za účelem 
možnosti využívání hospodářské 
budovy a manipulační plochy 
k podnikatelským aktivitám. 

0,10

Změnou č. 4 dochází k opravě chybně označené plochy v k. ú. Havířov-město a to z plochy 
bydlení individuálního (BI) na plochu bydlení hromadného (BH) – ul. U Stromovky.

E.5) SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ

Změnou č. 4 jsou vymezeny dvě nové zastavitelné plochy zemědělské – zahrad v k. ú.
Bludovice

Označení 
plochy

Způsob využití plochy Charakteristika plochy
Rozloha 
plochy 
v ha

4/BL-Z1 zemědělské - zahrady ZZ

Plocha je vymezena v návaznosti na 
zastavěné území – stabilizované plochy 
smíšené obytné venkovské a stabilizované 
plochy zemědělské – zahrad v místní části 
Životice. 
Využití plochy je částečně omezeno 
vedením VVN a jeho ochranným pásmem.
Plocha je situována ve vzdálenosti do 50 m 
od lesa.

0,11

4/BL-Z8 zemědělské - zahrady ZZ

Plocha je vymezena v zastavěném území, 
mezi stabilizovanými plochami smíšenými 
obytnými venkovskými. Ze severu sousedí 
s pozemky lesa.
Plocha je vymezena podél stávající 
komunikace. 

0,25
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Podél komunikace jsou vedeny sítě 
technické infrastruktury - vodovod a STL 
plynovod 
Zásobování elektrickou energií se 
předpokládá ze stávající sítě NN.

Změnou č. 4 mění způsob využívání stabilizovaných ploch rekreace – zahrádkových osad na 
plochy zemědělské – zahrad v k. ú. Dolní Suchá. Důvodem je skutečnost, že stávajícímu 
způsobu využívání plochy lépe odpovídající podmínky stanovené územním plánem pro 
využívání ploch zemědělských – zahrad. Zahrady jsou obklopeny stabilizovanými 
a zastavitelnými plochami bydlení individuálního.  

Změnou č. 4 se vypouští část zastavitelné plochy bydlení hromadného (BH) v k. ú. Havířov-
město označené v územním plánu HM-Z7. Plocha bude ponechána jako stabilizovaná plocha 
veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV)

Změnou č. 4 se vypouští část dosud nezastavěné zastavitelné plochy smíšené výrobní (VS) 
v k. ú. Havířov-město v v prostoru mezi plochou dopravy drážní a plochou dopravní 
infrastruktury silniční, označené v územním plánu HM-Z1. Zbývající část plochy o rozloze 
cca 1,4 ha je vymezena jako plocha smíšená nezastavěného území.
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KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

E.6) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Požadavky řešené Změnou č. 4 nemají vliv na koncepci dopravní infrastruktury navrženou 
platným Územním plánem Havířov. 

E.6.1 POZEMNÍ KOMUNIKACE A VÝZNAMNĚJŠÍ OBSLUŽNÁ DOPRAVNÍ
ZAŘÍZENÍ

Zastavitelné plochy a plochy přestavby vymezené Změnou č. 4 respektují vymezené plochy 
dopravní infrastruktury silniční a plochy komunikací.
Změnou č. 4 je provedena mírná korekce vymezeného koridoru dopravní infrastruktury 
silniční vymezeného pro přeložku silnice s ohledem na stávající zastavěné území a způsob 
jeho využívání v k. ú. Bludovice, části Životice. Návaznost na koridor vymezený na území 
obce Albrechtice je zachována v plném rozsahu. 
Změnou č. 4 nejsou navrženy nové pozemní komunikace nebo významnější obslužná 
dopravní zařízení. Zastavitelné plochy jsou přístupné ze stávajících komunikací. 

E.6.2 DRÁHA A VÝZNAMNĚJŠÍ OBSLUŽNÁ ZAŘÍZENÍ

Územním plánem Havířov jsou sledovány úpravy železniční tratě 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). Realizace 
se předpokládá ve stabilizovaných plochách dopravní infrastruktury drážní (DD), vzhledem 
k tomu, že železnice prochází zastavěným územím.
V ZÚR MSK po vydání Aktualizace č. 1 je optimalizace celostátní tratě č. 321 Ostrava-
Svinov – Havířov – Český Těšín vymezena jako veřejně prospěšná stavba DZ14. Změnou č. 4 
je toto respektováno a optimalizace železniční tratě je zařazena mezi veřejně prospěšné stavby 
s označením D12.

Změnou č. 4 je navržena jako plocha přestavby výpravní budova vlakového nádraží v ploše 
dopravní infrastruktury drážní (DD) na plochu občanského vybavení – sportovních 
a rekreačních zařízení (OS) v k. ú. Havířov-město z důvodu rozšíření možností využívání 
objektu.

E.6.3 PROVOZ CHODCŮ A CYKLISTŮ

Zastavitelné plochy a plochy přestavby vymezené Změnou č. 4 nemají vliv na provoz chodců
a cyklistů. 

Změnou č. 4 nejsou vymezeny nové cyklostezky nebo stezky pro společný provoz chodců 
a cyklistů.
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E.6.4 STATICKÁ DOPRAVA - PARKOVÁNÍ A ODSTAVOVÁNÍ VOZIDEL

Zastavitelné plochy a plochy přestavby vymezené Změnou č. 4 nemají vliv na plochy 
vymezené pro parkování a odstavování vozidel platným Územním plánem Havířov.

Změnou č. 4 nejsou vymezeny nové plochy pro realizaci staveb a zařízení pro statickou 
dopravu.

E.6.5 VEŘEJNÁ DOPRAVA A ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY

Zastavitelné plochy a plochy přestavby vymezené Změnou č. 4 nemají vliv na koncepci 
a zařízení veřejné dopravy. 

Změnou č. 4 nejsou navrženy žádné záměry pro veřejnou dopravu.

E.6.6 OSTATNÍ DRUHY DOPRAV

Změnou č. 4 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

Zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 4 nejsou vymezeny v ochranných dopravních 
pásmech s výjimkou zastavitelné plochy občanského vybavení – sportovních a rekreačních 
(OS) označené 4/DS-Z1, která zasahuje okrajovou části do ochranného pásma železniční 
vlečky a plochy přestavby výpravní budovy vlakového nádraží v ploše dopravní infrastruktury 
drážní (DD) na plochu občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS) v k. ú.
Havířov-město z důvodu rozšíření možností využívání objektu.
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E.7) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Zastavitelné plochy a plochy přestavby řešené Změnou č. 4 nemají vliv na koncepci technické 
infrastruktury – vodního hospodářství navrženou platným Územním plánem Havířov.

Změnou č. 4 byl prověřen soulad sítí technické infrastruktury z oblasti vodního hospodářství 
zakreslených v Územně analytických podkladech SO ORP Havířov, aktualizaci 2016 
a s předanými daty v únoru 2018. Zákres sítí technické infrastruktury je v souladu 
s předanými daty a není ho potřeba Změnou č. 4 opět aktualizovat.

E.7.1 ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Zastavitelné plochy a plochy přestavby řešené Změnou č. 4 nemají vliv na koncepci 
zásobování pitnou vodou stanovenou platným Územním plánem Havířov.

Změnou č. 4 nejsou navrženy nové vodovodní řady pro zásobování pitnou vodou. 

E.7.2 ZÁSOBOVÁNÍ UŽITKOVOU VODOU

Zastavitelné plochy a plochy přestavby vymezené Změnou č. 4 nemají vliv na koncepci 
zásobování užitkovou vodou stanovenou platným Územním plánem Havířov.

Změnou č. 4  nejsou navrženy nové vodovodní řady pro zásobování užitkovou vodou. 

E.7.3 LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

Zastavitelné plochy a plochy přestavby řešené Změnou č. 4 nemají vliv na koncepci likvidace 
odpadních vod stanovenou platným Územním plánem Havířov.

Změnou č. 4 nejsou navrženy nové kanalizační řady. 

E.8) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ

Zastavitelné plochy a plochy přestavby řešené Změnou č. 4 nemají vliv na koncepci technické 
infrastruktury – energetických zařízení navrženou platným Územním plánem Havířov.

Změnou č. 4 byl prověřen soulad sítí technické infrastruktury z oblasti zásobování energiemi 
zakreslených v Územně analytických podkladech SO ORP Havířov, aktualizaci 2016 
a s předanými daty v únoru 2018. Zákres sítí technické infrastruktury je v souladu 
s předanými daty a není ho potřeba Změnou č. 4 opět aktualizovat s výjimkou realizovaného 
vedení 400 kV Nošovice – Albrechtice - zdvojení stávající linky ZVN 460 za účelem zvýšení 
přenosové kapacity (v ZÚR MSK liniová stavba E45).
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E.8.1 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Zastavitelné plochy a plochy přestavby řešené Změnou č. 4 nemají vliv na koncepci 
zásobování elektrickou energií stanovenou platným Územním plánem Havířov.
Zastavitelné plochy jsou menšího rozsahu a předpokládá se zásobování elektrickou energií ze 
stávající sítě NN.

E.8.2 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

Zastavitelné plochy a plochy přestavby řešené Změnou č. 4 nemají vliv na koncepci 
zásobování plynem stanovenou platným Územním plánem Havířov.
Zastavitelné plochy v blízkosti STL plynovodu je vhodné napojit přípojkami na plynovod.

E.8.3 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Zastavitelné plochy a plochy přestavby řešené Změnou č. 4 nemají vliv na koncepci 
zásobování teplem stanovenou platným Územním plánem Havířov.
I nadále je doporučeno u ploch s předpokládanou hromadnou bytovou výstavbou a občanskou 
vybavenosti preferovat dodávky tepla ze soustavy CZT z důvodu ochrany životního prostředí. 
U ploch pro výstavbu bytů v rodinných domech  v dosahu STL plynovodu je vhodné využívat 
jako topné medium plyn, případně využívat obnovitelné zdroje včetně tepelných čerpadel. 
Z obnovitelných zdrojů energie lze pro rodinnou zástavbu v širším měřítku uvažovat 
s rozšířením pasivního i aktivního využití solární energie, jejíž přeměna na tepelnou energii, 
příp. elektrickou energii v solárních kolektorech nebo fotovoltaických článcích je z hlediska 
životního prostředí nejčistším a nejšetrnějším způsobem výroby tepelné a elektrické energie.
Rozšiřování vytápění především pevnými palivy se zásadně nedoporučuje.
Doporučené řešení vychází ze závěrů Územní energetické koncepce (ÚEK), která na základě 
podmínek přípustnosti obecně podporuje zachování a rozvoj systémů CZT, v případě 
nedostupnosti CZT  pak zásobování plynem.
ÚEK je strategickým dokumentem, který stanovuje cíle, principy a postupy řešení 
energetického hospodářství. ÚEK vytváří podmínky pro hospodárné nakládání s energií, je 
důležitým podkladem nejen pro územní plánování, ale je potřebná v koncepci zásobování 
centralizovaným teplem a nakládání s odpady a zároveň souvisí se stavem znečišťování 
ovzduší.

E.9) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Zastavitelné plochy a plochy přestavby řešené Změnou č. 4 nemají vliv na koncepci technické 
infrastruktury – elektronických komunikací navrženou Územním plánem Havířov.

Změnou č. 4 byl prověřen soulad sítí technické infrastruktury z oblasti elektronických 
komunikací zakreslených v Územně analytických podkladech SO ORP Havířov, aktualizaci 
2016 a s předanými daty v únoru 2018. Zákres sítí technické infrastruktury je v souladu 
s předanými daty a není ho potřeba Změnou č. 4 opět aktualizovat s výjimkou realizovaného 
vedení 400 kV Nošovice – Albrechtice - zdvojení stávající linky ZVN 460 za účelem zvýšení 
přenosové kapacity (v ZÚR MSK liniová stavba E45).



29

E.10)UKLÁDÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ

Zastavitelné plochy a plochy přestavby řešené Změnou č. 4 nemají vliv na koncepci ukládání 
a zneškodňování odpadů navrženou platným Územním plánem Havířov.

Změnou č. 4 se připouští realizace sběrných dvorů také v plochách bydlení hromadného (BH). 
Možnost jejich zřizování bude vyhodnocována s ohledem na architekturu a urbanistickou 
strukturu zástavby, dopravní přístup, způsob využívání okolních staveb apod. Potřeba tohoto 
opatření vyplývá z nutnosti zlepšení dostupnosti sběrných dvorů v lokalitách s větší kumulací 
obyvatel. 

E.11) OBČANSKÉ VYBAVENÍ

Změnou č. 4 je vymezena jedna zastavitelná plocha občanského vybavení – sportovních
a rekreačních zařízení (OS) v k. ú. Dolní Suchá. Plocha je označena 4/DS-Z1 a je vymezena 
za účelem vybudování sportovně rekreačního areálu zejména pro obyvatele Dolní Suché, 
v lokalitě navazující na stávající plochy bydlení individuálního a plochy rekreace –
zahrádkových osad. 
Využití plochy je částečně omezeno vedením VN a jeho ochranným pásmem a ochranným 
pásmem železniční vlečky.

Změnou č. 4 je vymezena plocha přestavby v k. ú. Havířov-město. 
Plocha je navržena jako změna využívání výpravní budovy vlakového nádraží v ploše 
dopravní infrastruktury drážní (DD) na plochu občanského vybavení – sportovních 
a rekreačních zařízení (OS) z důvodu rozšíření možností využívání objektu. Plocha je 
označena 4/HM-P1.

Změnou č. 4 dochází také k přeřazení pozemků parc. č. 952/2 a 951/3 ze stabilizovaných 
ploch bydlení hromadného do stabilizovaných ploch OV v k. ú. Haviřov–město s ohledem na 
způsob využívání těchto ploch.

V k. ú. Bludovice je navržena plocha přestavby - změna způsobu využívání plochy 
občanského vybavení – veřejné infrastruktury (bývalého areálu  hotelové školy) na plochu
smíšenou obytnou městskou (SM), která umožňuje využít plochu např. i pro bydlení apod. 
Plocha je označena 4/BL-P1.

E.12) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Změnou č. 4 se zmenšuje rozsah vymezené zastavitelné plochy bydlení hromadného v k. ú.
Havířov-město označené HM-Z7 o 0,2 ha. Plocha bude ponechána jako plocha veřejného 
prostranství – zeleně veřejné (ZV). 
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KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ

E.13) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

Zastavitelné plochy a plochy přestavby řešené Změnou č. 4 nemají vliv na koncepci 
uspořádání krajiny navrženou Územním plánem Havířov. 
U zastavitelných ploch jde o plochy menších rozsahu vymezené v návaznosti na zastavěné 
území. 

E.14) ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Zastavitelné plochy a plochy přestavby řešené Změnou č. 4 nemají vliv na koncepci územního 
systému ekologické stability navrženou Územním plánem Havířov. 

E.15) PROSTUPNOST KRAJINY

Zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 4 nemají významný vliv na zhoršení prostupnosti 
krajinou, vzhledem k tomu, že jde o plochy o menších výměrách, které navazují na zastavěné 
území, případně o změny již oplocených pozemků využívaných jako zahrady na pozemky 
zastavitelné.
Plochy přestavby jsou již zastavěným území a změna způsobu jejich využívání nemá vliv na 
zhoršení prostupnosti krajinou.

E.16) PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Změnou č. 4 nejsou navržena protierozní opatření pomocí technických opatření.

E.17) OCHRANA PŘED POVODNĚMI

Vymezené zastavitelné plochy Změnou č. 4 jsou vymezeny mimo stanovené záplavové území
a mimo území, které může být zasaženo zvláštní povodní pod vodním dílem Žermanice.
Vymezené plochy přestavby jsou situovány v zastavěném území mimo stanovené záplavové
území a mimo území, které může být zasaženo zvláštní povodní pod vodním dílem 
Žermanice.

Změnou č. 4 není navržena protipovodňová ochrana pomocí technických opatření.

E.18) PODMÍNKY PRO REKREAČNÍ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY

Změnou č. 4 se nemění podmínky pro rekreační využívaní krajiny stanovené Územním 
plánem Havířov.
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E.19) VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

Změnou č. 4 není vymezena plocha pro dobývání ložisek nerostných surovin.

Ve výkrese B.1 Koordinační výkres jsou vymezeny hranice ložisek nerostných surovin 
uvedených v příloze č. 1 Limity využití území. Změnou č. 4 se vymezení hranic ložisek 
nemění. 

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. 4 byly upraveny podmínky využívání ploch: 
smíšených obytných městských (SM), 
smíšených obytných venkovských (SV),
bydlení hromadného (BH),
bydlení individuálního (BI),
smíšených specifických (SX),
smíšených výrobních (VS),
zemědělských zahrad (ZZ),
lesních – rekreačních (LR).

Potřeba úpravy podmínek stanovených pro využívání ploch s rozdílným způsobem využití 
vyplynula z používání platného územního plánu a situací, které nastávají při rozhodování 
podle územního plánu. Jde o úpravy, které zpřesňují podmínky pro jednotlivé plochy, ale 
v žádném případě nemění funkční využívání těchto ploch. 
Podrobněji viz oddíl F textové části Změny č. 4.  

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 jsou vyjmenovány veřejně 
prospěšné stavby 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. 4 je mezi veřejně prospěšné stavby pod označením D12 zařazena optimalizace 
celostátní tratě č. 321 Ostrava-Svinov – Havířov – Český Těšín (VPS DZ14 dle ZÚR MSK po 
vydání Aktualizace č. 1). 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 platným Územním plánem Havířov 
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 
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nástupišť (na úrovni územního plánu se předpokládá využití stabilizovaných ploch dopravní 
infrastruktury drážní - DD). 

Změnou č. 4 je mírně zúžena plocha vymezená pro veřejně prospěšnou stavbu označenou D4 -
přeložku silnice I/11 v úseku Havířov, křižovatka se silnicí II/474 – Český Těšín (VPS D32
dle ZÚR MSK) a to v lokalitě zastavěného území v místní části Životice. Důvodem je 
umožnění plnohodnotného využívání části stabilizovaných ploch v zastavěném území. 
Návaznost plochy dopravní infrastruktury silniční na území obce Albrechtice pro realizaci 
přeložky silnice I/11 zůstává plně zachována.

E.22) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB AVEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEKUPNÍ PRÁVO

Změnou č. 4 Územního plánu Havířov nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejná 
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo.

Dle ZÚR MSK po vydání Aktualizace č. 1 je nutno respektovat veřejně prospěšné stavby 
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;

Výše uvedené veřejně prospěšné stavby a opatření pro silniční dopravu jsou již zapracovány 
do platného Územního plánu Havířov. Úpravy v ZÚR MSK po vydání Aktualizace 
č. 1 oblasti silniční sítě u stavby D30 se neprojeví v grafické části Změny č. 4 ÚP Havířov, 
vzhledem k tomu, že pro tyto záměry již byly územním plánem vymezeny plochy dopravní 
infrastruktury silniční.
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 prospěšné stavby 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).
Pro stavbu D31 je územním plánem vymezena plocha dopravní infrastruktury silniční
označená DS3 a veřejně prospěšná stavba D3.
Pro stavbu D202 je vymezena plocha dopravní infrastruktury silniční označená PS-Z3 
a veřejně prospěšná stavba označená D5.
Pro stavbu označenou D32 je vymezena plocha dopravní infrastruktury silničníoznačená DS3 
a veřejně prospěšná stavba D4.

Pro stavbu DZ14 - 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.
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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).

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. 

Plochy změn řešené Změnou č. 4 nemají vliv na dopravní a technickou infrastrukturu 
nadmístního významu s výjimkou korekce plochy vymezené pro stavbu D32, kde byla 
v prostoru zastavěného území v části Životice plocha pro přeložku silnice I. třídy mírně 
zúžena s ohledem na využívání stabilizovaných ploch. Návaznost na plochu vymezenou pro 
tuto stavbu na území obce Albrechtice je zachována v plném rozsahu.

Plochy změn řešené Změnou č. 4 nemají vliv na vymezený územní systém ekologické 
stability.

E.23) VYMEZENÍ PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO   
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ

V textové části platného Územního plánu Havířov, oddíle J je uveden výčet ploch územních 
rezerv a stanovení jejich možného budoucího využití. 

E.24) VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE

Změnou č. 4 se doplňuje podmínka zpracování územní studie pro plochu smíšenou obytnou 
venkovskou označenou BL-Z48 (7,18 ha) v k. ú. Bludovice, pro plochu smíšenou obytnou 
městskou označenou PS-Z11 (12,67 ha) v k. ú. Prostřední Suchá a pro plochu SU-Z35 
(11,74 ha) smíšenou obytnou městskou v k. ú. Šumbark. Důvodem stanovení této podmínky 
je plošný rozsah zastavitelných ploch a potřeba řešení dopravní obsluhy území, řešení 
technické infrastruktury a potřeba vymezení veřejných prostranství dle vyhlášky č. 269/2009 
Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 
Podle této vyhlášky je potřeba vymezit v rámci zastavitelných ploch větších než 2 ha veřejná 
prostranství o výměře nejméně 1000 m2 na 2 ha plochy, což je 5 % z celkové výměry plochy.

Dále platí podmínka zpracování územní studie pro plochu přestavby v k. ú. Prostřední Suchá 
vymezenou Změnou č. 3 územního plánu a označenou 3/PS-P1 (10,81 ha).

F) VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Při zpracování Změny č. 4 bylo v celém správním území města Havířov prověřeno využití 
zastavěného území a zastavitelných ploch k 1. 11. 2018. Na základě těchto průzkumů byly 
zastavitelné plochy nebo části zastavitelných ploch, které již byly zastavěny nebo přiřazeny 
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ke stabilizovaným plochám s ohledem na skutečnost, že jde o proluky obklopené 
stabilizovanou zástavbou splňující požadavky § 58 stavebního zákona, vymezeny v grafické 
části Změny č. 4 jako plochy stavu. Současně byla upravena hranice zastavěného území 
a zastavitelných ploch, které byly zastavěny pouze z části. 
Upravené výměry zastavitelných ploch jsou uvedeny v následující tabulce. 

Zastavitelné plochy vymezené Územním plánem Havířov po Změně č. 3, aktualizované 
Změnou č. 4:

K. ú. Bludovice

Označení 
ploch

Plocha – způsob využití
Orientační 
výměra v ha
dle ÚP

Zastavěno/
využito/proluka
k 1.11.2018

Zůstává 
k zastavění

BL-Z1 smíšené obytné venkovské SV 0,26 - 0,26

BL-Z2 smíšené obytné venkovské SV 2,82 - 2,82

BL-Z4 smíšené výrobní VS 0,69 - 0,69

BL-Z5
dopravní infrastruktury 
silniční

DS 8,43
-

8,43

BL-Z6 smíšené obytné venkovské SV 0,30 - 0,30

BL-Z7 smíšené obytné venkovské SV 0,38 - 0,38

BL-Z9 smíšené obytné venkovské SV 1,12 - 1,12

BL-Z10 smíšené obytné venkovské SV 0,86 - 0,86

BL-Z11 smíšené obytné venkovské SV 1,36 0,31 1,05

BL-Z14 smíšené obytné venkovské SV 0,12 - 0,12

BL-Z15 smíšené obytné venkovské SV 0,80 - 0,80

BL-Z16 zemědělské - zahrady ZZ 0,44 - 0,44

BL-Z17 smíšené obytné venkovské SV 0,30 - 0,30

BL-Z18 smíšené obytné venkovské SV 0,41 - 0,41

BL-Z19 smíšené obytné venkovské SV 0,69 - 0,69

BL-Z21 zemědělské - zahrady ZZ 0,13 - 0,13

BL-Z22 smíšené obytné venkovské SV 0,37 - 0,37

BL-Z25 smíšené obytné venkovské SV 0,10 - 0,10

BL-Z26 smíšené obytné venkovské SV 0,62 - 0,62

BL-Z27
dopravní infrastruktury 
silniční

DS 0,10
-

0,10

BL-Z28 zemědělské - zahrady ZZ 0,16 - 0,16

BL-Z30 smíšené obytné venkovské SV 1,26 - 1,26

BL-Z32 smíšené obytné venkovské SV 0,79 - 0,79

BL-Z33
občanského vybavení -
hřbitovů

OH 2,71
-

2,71

BL-Z34 smíšené obytné venkovské SV 2,06 - 2,06

BL-Z35 smíšené obytné venkovské SV 1,40 - 1,40

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

BL-Z37
občanského vybavení –
veřejné infrastruktury

OV 0,30
-

0,30

BL-Z38 komunikací K 0,91 - 0,91

BL-Z39 smíšené obytné venkovské SV 2,62 - 2,62
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BL-Z42
výroby a skladování – výroby 
zemědělské

VZ 1,25
-

1,25

BL-Z43 smíšené obytné venkovské SV 0,28 - 0,28

BL-Z44 smíšené obytné venkovské SV 0,20 - 0,20

BL-Z45 smíšené obytné venkovské SV 2,72 0,20 2,52

BL-
Z46A

smíšené obytné venkovské SV 1,12 0,50 0,62

BL-Z46B smíšené obytné venkovské SV 0,96 0,39 0,57

BL-Z47 smíšené obytné venkovské SV 1,42 - 1,42

BL-Z48 smíšené obytné venkovské SV 7,18 - 7,18

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

BL-Z50
občanského vybavení -
veřejné infrastruktury

OV 0,17
-

0,17

BL-Z51
občanského vybavení -
sportovních a rekreačních 
zařízení

OS 2,50
-

2,50

BL-Z52 smíšené obytné venkovské SV 0,51 - 0,51

BL-Z53 smíšené výrobní VS 0,17 - 0,17

BL-Z54 smíšené výrobní VS 0,20 - 0,20

BL-Z55 smíšené výrobní VS 0,46 - 0,46

BL-Z56 smíšené výrobní VS 0,38 - 0,38

BL-Z58 bydlení individuálního BI 0,93 - 0,93

BL-Z59 bydlení individuálního BI 0,25 - 0,25

BL-Z60 komunikací K 0,16 - 0,16

BL-Z62 bydlení individuálního BI 0,46 - 0,46

BL-Z63 bydlení individuálního BI 6,11 - 6,11

BL-Z64
občanského vybavení -
veřejné infrastruktury

OV 0,37
-

0,37

BL-Z65 bydlení individuálního BI 4,14 - 4,14

BL-Z66 bydlení individuálního BI 4,59 - 4,59

BL-Z67 smíšené výrobní VS 1,30 - 1,30

BL-Z68 smíšené obytné venkovské SV 0,49 - 0,49

BL-Z69 bydlení individuálního BI 0,24 0,24 -

BL-Z70 smíšené výrobní VS 1,46 - 1,46

BL-Z71 bydlení individuálního BI 0,28 - 0,28

BL-Z72 bydlení individuálního BI 1,15 - 1,15

BL-Z73 bydlení individuálního BI 2,27 0,24     2,03

BL-Z74 bydlení individuálního BI 0,92 - 0,92

BL-Z75 bydlení individuálního BI 1,02 - 1,02

BL-Z76 bydlení individuálního BI 1,75 - 1,75

BL-Z77 bydlení individuálního BI 0,76 - 0,76

BL-Z79 bydlení individuálního BI 0,91 - 0,91

BL-Z81 bydlení individuálního BI 1,02 - 1,02

BL-Z83 bydlení individuálního BI 0,41 - 0,41
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BL-Z84 bydlení individuálního BI 0,67 - 0,67

BL-Z86 bydlení individuálního BI 0,65 - 0,65

BL-Z87 bydlení individuálního BI 0,94 - 0,94

BL-Z88 bydlení individuálního BI 1,58 - 1,58

BL-Z89 bydlení individuálního BI 0,20 - 0,20

BL-Z90 bydlení individuálního BI 0,48 - 0,48

BL-Z91 bydlení individuálního BI 0,31 - 0,31

BL-Z92
výroby a skladování –
lehkého průmyslu

VL 1,19
-

1,19

BL-Z93
výroby a skladování –
lehkého průmyslu

VL 1,64
-

1,64

BL-Z94 smíšené výrobní VS 0,76 - 0,76

BL-Z95 smíšené výrobní VS 0,15 - 0,15

BL-Z96 smíšené výrobní VS 0,51 - 0,51

BL-Z97 smíšené výrobní VS 0,40 - 0,40

BL-Z98 smíšené výrobní VS 0,35 - 0,35

BL-Z100 smíšené obytné venkovské SV 0,69 - 0,69

BL-Z102 smíšené obytné venkovské SV 0,37 - 0,37

BL-Z103 smíšené obytné venkovské SV 0,33 - 0,33

BL-Z104 smíšené obytné venkovské SV 0,99 - 0,99

BL-Z106
technické infrastruktury –
technického vybavení

TI 0,22
-

0,22

VYHODNOCENÍ VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH ZMĚNOU Č. 4

BL 
celkem

smíšené obytné venkovské SV 48,63 1,4 47,23

bydlení individuálního BI 32,04 0,48 31,56

občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV 0,84 - 0,84

občanského vybavení -
sportovních a rekreačních 
zařízení

OS 2,50 - 2,50

občanského vybavení - hřbitovů OH 2,71 - 2,71

smíšené výrobní VS 6,83 - 6,83

výroby a skladování – výroby 
zemědělské

VZ 1,25 - 1,25

výroby a skladování – lehkého 
průmyslu

VL 2,83 - 2,83

zemědělské - zahrady ZZ 0,73 - 0,73

dopravní infrastruktury silniční DS 8,53 - 8,53

komunikací K 1,07 - 1,07

technické infrastruktury –
technického vybavení

TI 0,22 - 0,22

K. ú. BL celkem 108,18 1,88 106,30

K. ú. Dolní Datyně

Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Výměra v ha
Zastavěno/
využito/proluka 
k 1.11.2018

Zůstává 
k zastavění
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DD-Z1
technické infrastruktury –
technického vybavení

TI 0,19
-

0,19

DD-Z3 smíšené obytné venkovské SV 0,37 - 0,37

DD-Z5 smíšené obytné venkovské SV 0,15 - 0,15

DD-Z6 smíšené obytné venkovské SV 0,37 - 0,37

DD-Z7 smíšené obytné venkovské SV 0,42 - 0,42

DD-Z8 smíšené obytné venkovské SV 0,23 - 0,23

DD-Z9 smíšené obytné venkovské SV 0,31 - 0,31

DD-Z10 smíšené obytné venkovské SV 0,97 - 0,97

DD-Z11 rekreace – zahrádkové osady RZ 0,25 0,25 -

DD-Z12 smíšené obytné venkovské SV 0,24 - 0,24

DD-Z13 smíšené obytné venkovské SV 0,73 - 0,73

DD-Z15 smíšené obytné venkovské SV 0,33 - 0,33

DD-Z16 smíšené obytné venkovské SV 0,15 - 0,15

DD-Z17 smíšené obytné venkovské SV 0,12 - 0,12

DD-Z18 smíšené obytné venkovské SV 0,18 - 0,18

DD-Z20 smíšené obytné venkovské SV 0,96 - 0,96

DD-Z21 smíšené obytné venkovské SV 0,13 - 0,13

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

DD-Z23 smíšené obytné venkovské SV 1,56 - 1,56

DD-Z24 smíšené obytné venkovské SV 0,14 - 0,14

DD-Z25 smíšené obytné venkovské SV 1,92 - 1,92

DD-Z27 smíšené obytné venkovské SV 0,27 - 0,27

DD-Z30
dopravní infrastruktury 
silniční

DS 1,54
-

1,54

DD-Z31 smíšené obytné venkovské SV 0,52 - 0,52

DD-Z32 smíšené obytné venkovské SV 0,55 - 0,55

DD-Z34 smíšené obytné venkovské SV 0,30 - 0,30

DD-Z35 smíšené obytné venkovské SV 0,21 - 0,21

DD-Z36 smíšené obytné venkovské SV 0,28 - 0,28

DD-Z38 smíšené obytné venkovské SV 0,44 - 0,44

DD-Z39
občanského vybavení -
specifické

OX 3,85
-

3,85

DD-Z40
občanského vybavení -
sportovních a rekreačních 
zařízení

OS 0,61
-

0,61

DD-Z41 smíšené obytné venkovské SV 0,17 - 0,17

DD-Z42 smíšené obytné venkovské SV 0,19 - 0,19

DD-Z43 smíšené obytné venkovské SV 0,35 - 0,35

DD-Z45 smíšené obytné venkovské SV 0,27 - 0,27

DD-Z46 smíšené obytné venkovské SV 1,43 - 1,43

DD-Z47 smíšené obytné venkovské SV 0,18 - 0,18

DD-Z48 smíšené obytné venkovské SV 0,44 - 0,44

DD-Z49 smíšené obytné venkovské SV 2,33 - 2,33
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DD-Z50 smíšené obytné venkovské SV 0,14 - 0,14

DD-Z51
dopravní infrastruktury 
silniční

DS 3,52
-

3,52

DD-Z52 smíšené obytné venkovské SV 2,08 - 2,08

DD-Z53 smíšené obytné venkovské SV 0,70 - 0,70

DD-Z54 smíšené obytné venkovské SV 0,65 - 0,65

DD-Z55 smíšené obytné venkovské SV 0,17 - 0,17

DD-Z56 smíšené obytné venkovské SV 0,81 - 0,81

DD-Z57 smíšené obytné venkovské SV 0,45 0,30 0,15

DD-Z58 smíšené obytné venkovské SV 0,32 - 0,32

DD-Z59 rekreace – zahrádkové osady RZ 0,37 - 0,37

DD-Z60 rekreace – zahrádkové osady RZ 0,25 - 0,25

DD-Z61 smíšené obytné venkovské SV 0,12 - 0,12

DD-Z62
technické infrastruktury –
technického vybavení

TI 0,11
-

0,11

DD-Z63 smíšené obytné venkovské SV 0,11 - 0,11

DD-Z64 smíšené obytné venkovské SV 0,18 - 0,18

DD-Z65 smíšené obytné venkovské SV 0,21 - 0,21

VYHODNOCENÍ VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH ZMĚNOU Č. 4

DD 
celkem

smíšené obytné venkovské SV 23,15 0,30 22,85

rekreace – zahrádkové osady RZ 0,87 0,25 0,62

občanského vybavení -
sportovních a rekreačních 
zařízení

OS 0,61
-

0,61

občanského vybavení -
specifické

OX 3,85
-

3,85

technické infrastruktury –
technického vybavení

TI 0,30
-

0,30

zemědělské - zahrady ZZ 0,74 1,71 0,74

dopravní infrastruktury silniční DS 5,06 0,16 5,06

K. ú. Dolní Datyně celkem 34,58 0,55 34,03

K. ú. Dolní Suchá

Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Výměra v ha
Zastavěno/
využito/proluk
a k 1.11.2018

Zůstává 
k zastavění

DS-Z1 bydlení individuálního BI 1,06 - 1,06

DS-Z2 rekreace – zahrádkové osady RZ 1,72 - 1,72

DS-Z3 rekreace – zahrádkové osady RZ 0,61 - 0,61

DS-Z4 bydlení individuálního BI 0,86 - 0,86

DS-Z5 bydlení individuálního BI 0,77 - 0,77

DS-Z6 bydlení individuálního BI 0,29 - 0,29

DS-Z9 bydlení individuálního BI 0,37 - 0,37
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DS-Z11 bydlení individuálního BI 5,32 0,37 4,95

DS-Z12 bydlení individuálního BI 0,26 - 0,26

DS-Z13 bydlení individuálního BI 1,23 - 1,23

DS-Z14 bydlení individuálního BI 0,41 - 0,41

DS-Z15 bydlení individuálního BI 1,10 - 1,10

DS-Z17 bydlení individuálního BI 0,34 - 0,34

DS-Z18 bydlení individuálního BI 0,22 - 0,22

DS-
Z19A

bydlení individuálního BI
2,04 0,26

0,76

DS-Z19B bydlení individuálního BI 1,02

DS-Z20 smíšené výrobní VS 0,76 - 0,76

DS-Z21 smíšené výrobní VS 0,83 - 0,83

DS-Z23 bydlení individuálního BI 0,74 - 0,74

DS-Z24 bydlení individuálního BI 0,69 - 0,69

DS-Z25 bydlení individuálního BI 1,14 - 1,14

DS-Z26 bydlení individuálního BI 0,25 - 0,25

DS-Z27 bydlení individuálního BI 0,76 - 0,76

DS-Z28 rekreace - zahrádkové osady RZ 0,83 - 0,83

DS-Z29 rekreace - zahrádkové osady RZ 0,74 - 0,74

DS-Z30 bydlení individuálního BI 0,69 - 0,69

DS-Z31 bydlení individuálního BI 1,14 - 1,14

DS-Z32 zemědělské - zahrady ZZ 0,25 - 0,25

DS-Z33 smíšené výrobní VS 0,90 - 0,90

DS-Z36 zemědělské - zahrady ZZ 0,21 - 0,21

DS-Z37 bydlení individuálního BI 1,30 - 1,30

VYHODNOCENÍ VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH ZMĚNOU Č. 4

DS
celkem

bydlení individuálního BI 20,11 0,63 19,48

rekreace – zahrádkové osady RZ 3,90 - 3,90

smíšené výrobní VS 1,73 - 1,73

zemědělské - zahrady ZZ 1,24 - 1,24

K. ú. Dolní Suchá celkem 26,98 0,63 26,35

K. ú. Havířov-město

Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Výměra v ha
Zastavěno/
využito/proluka 
k 1.11.2018

Zůstává 
k zastavění

HM-Z1 smíšené výrobní VS 1,64 1,64 -

HM-Z2 smíšené výrobní VS 0,23 - 0,23
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HM-Z3
občanského vybavení -
komerčních zařízení

OK 0,63
-

0,63

HM-Z4
občanského vybavení -
komerčních zařízení

OK 0,61
-

0,61

HM-Z6
občanského vybavení -
specifické

OX 1,04
-

1,04

HM-Z7 bydlení hromadného BH 0,92 0,20 0,72

HM-Z8 komunikací K 0,31 - 0,31

HM-Z9
občanského vybavení -
sportovních a rekreačních 
zařízení

OS 3,17

-

3,17

HM-Z10 bydlení hromadného BH 1,95 - 1,95

HM-Z11
dopravní infrastruktury 
silniční

DS 0,09
-

0,09

HM-Z12 smíšené obytné venkovské SV 0,44 - 0,44

HM-Z13
dopravní infrastruktury 
silniční

DS 0,24
-

0,24

HM-Z14 smíšené obytné venkovské SV 0,44 - 0,44

HM-Z15
smíšené obytné – městské 
centrum

SMC 0,64
-

0,64

HM-Z16
smíšené obytné – městské 
centrum

SMC 0,36
-

0,36

HM-Z17 smíšené obytné venkovské SV 0,83 - 0,83

HM-Z18 smíšené obytné venkovské SV 0,45 - 0,45

HM-Z19 smíšené obytné venkovské SV 0,09 - 0,09

HM-Z20 bydlení hromadného BH 0,58 - 0,58

HM-Z21 smíšené obytné venkovské SV 0,46 - 0,46

HM-Z22
občanského vybavení -
veřejné infrastruktury

OV 2,69
-

2,69

HM-Z23 smíšené obytné venkovské SV 0,47 - 0,47

HM-Z24 smíšené obytné venkovské SV 0,47 - 0,47

HM-Z25
občanského vybavení -
veřejné infrastruktury

OV 0,12
-

0,12

HM-Z26 bydlení individuálního BI 0,32 - 0,32

HM-Z28
dopravní infrastruktury 
silniční

DS 0,17
-

0,17

HM-Z29 bydlení individuálního BI 0,51 - 0,51

HM-Z30 smíšené obytné venkovské SV 0,76 - 0,76

HM-Z31 smíšené obytné venkovské SV 0,21 - 0,21

HM-Z32 smíšené obytné venkovské SV 0,36 - 0,36

HM-Z34 smíšené obytné venkovské SV 0,45 - 0,45

HM-Z35 komunikací K 0,60 - 0,60

HM-Z36 smíšené obytné venkovské SV 0,46 - 0,46

HM-Z39 smíšené obytné venkovské SV 0,27 - 0,27

HM-Z40 smíšené obytné venkovské SV 0,46 - 0,46

HM-Z41 smíšené obytné venkovské SV 0,42 - 0,42

HM-Z42 smíšené obytné venkovské SV 0,42 - 0,42
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HM-Z43 zemědělské - zahrady ZZ 0,10 - 0,10

HM-Z44 smíšené obytné venkovské SV 0,33 - 0,33

HM-Z45 komunikací K 2,07 - 2,07

2/HM-Z1
občanského vybavení -
veřejné infrastruktury

OV 0,13
-

0,13

VYHODNOCENÍ VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH ZMĚNOU Č. 4

HM
celkem

smíšené obytné – městské 
centrum

SMC 1,00 - 1,00

bydlení hromadného BH 3,45 0,20 1,45

smíšené obytné venkovské SV 7,79 - 7,79

bydlení individuálního BI 0,83 - 0,83

občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV 2,94
-

2,94

občanského vybavení -
sportovních a rekreačních 
zařízení

OS 3,17
-

3,17

občanského vybavení -
komerčních zařízení

OK 1,24
-

1,24

občanského vybavení -
specifické

OX 1,04
-

1,04

smíšené výrobní VS 1,87 1,64

komunikací K 2,98 - 2,98

dopravní infrastruktury silniční DS 0,50 - 0,50

zemědělské - zahrady ZZ 0,25 - 0,25

K. ú. Havířov-město celkem 27,06 1,84 25,22

K. ú. Prostřední Suchá

Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Výměra v ha
Zastavěno/
využito/proluka 
k 1.11.2018

Zůstává 
k zastavění

PS-Z1 bydlení individuálního BI 0,40 - 0,40

PS-Z2 bydlení individuálního BI 0,32 - 0,32

PS-Z3 dopravní infrastruktury silniční DS 3,64 - 3,64

PS-Z4 smíšené výrobní VS 0,66 - 0,66

PS-Z5 smíšené výrobní VS 0,91 - 0,91

PS-Z7 smíšené výrobní VS 0,38 - 0,38

PS-Z10 komunikací K 0,51 - 0,51

PS-Z11 smíšené obytné městské SM 12,67 - 12,67

PS-Z12 občanského vybavení - hřbitovů OH 3,24 - 3,24

PS-Z13 bydlení individuálního BI 0,15 0,15

PS-Z14 bydlení individuálního BI 0,40 - 0,40

PS-Z15
občanského vybavení –
komerčních zařízení

OK 0,44 - 0,44

PS-Z16 dopravní infrastruktury silniční DS 0,52 - 0,52

PS-Z17 bydlení individuálního BI 0,34 - 0,34

PS-Z18 bydlení individuálního BI 0,41 0,41 -
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PS-Z19 smíšené obytné městské SM 2,42 - 2,42

PS-Z20
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV 0,22 - 0,22

PS-Z21
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV 0,34 - 0,34

PS-Z22 dopravní infrastruktury silniční DS 0,22 - 0,22

PS-Z23 smíšené výrobní VS 0,34 - 0,34

PS-Z24 smíšené výrobní VS 0,37 - 0,37

PS-Z25 smíšené výrobní VS 0,48 - 0,48

PS-Z26 smíšené výrobní VS 0,06 - 0,06

PS-Z27 smíšené výrobní VS 2,37 - 2,37

PS-Z28 bydlení individuálního BI 0,84 - 0,84

PS-Z29 smíšené obytné městské SM 2,76 - 2,76

PS-Z30 komunikací K 1,62 - 1,62

PS-Z31 zemědělské - zahrady ZZ 0,24 - 0,24

PS-Z32 bydlení individuálního BI 0,77 - 0,77

PS-Z33 bydlení individuálního BI 0,69 - 0,69

PS-Z34 bydlení individuálního BI 1,26 - 1,26

PS-Z35
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV 0,60 - 0,60

PS-Z36
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV 0,20 - 0,20

PS-Z37
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV 0,32 0,11 0,21

PS-Z38 smíšené výrobní VS 0,16 - 0,16

PS-Z39 smíšené výrobní VS 0,68 - 0,68

PS-Z40 smíšené obytné městské SM 5,85 - 5,85

PS-Z41 dopravní infrastruktury silniční DS 0,15 - 0,15

PS-Z42 dopravní infrastruktury silniční DS 0,36 - 0,36

PS-Z43 komunikací K 0,10 - 0,10

PS-Z44A smíšené obytné venkovské SV

PS-Z44B smíšené obytné venkovské SV

PS-Z45 bydlení individuálního BI 0,83 - 0,83

PS-Z46 bydlení individuálního BI 1,27 - 1,27

PS-Z47 smíšené výrobní VS 1,68 - 1,68

PS-Z48 bydlení hromadného BH 0,79 - 0,79

PS-Z49 smíšené výrobní VS 1,25 - 1,25

PS-Z50 dopravní infrastruktury silniční DS 6,66 - 6,66

PS-Z51 smíšené výrobní VS 1,90 - 1,90

PS-Z52 bydlení individuálního BI 0,62 - 0,62

PS-Z53 bydlení individuálního BI 0,58 - 0,58

PS-Z54 bydlení individuálního BI 1,34 - 1,34

PS-Z55 bydlení individuálního BI 2,04 - 2,04

PS-Z56 bydlení individuálního BI 1,72 0,08 1,64

PS-Z57 bydlení individuálního BI 0,60 - 0,60
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PS-Z58 bydlení individuálního BI 0,46 - 0,46

PS-Z59 bydlení individuálního BI 1,74 - 1,74

PS-Z61 smíšené výrobní VS 0,56 - 0,56

PS-Z62
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV 0,35 - 0,35

PS-Z63 bydlení individuálního BI 0,19 - 0,19

2/PS-Z1 dopravní infrastruktury silniční DS 0,22 - 0,22

2/PS/Z2
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV 0,11 - 0,11

VYHODNOCENÍ VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH ZMĚNOU Č. 4

PS 
celkem

smíšené obytné městské SM 23,70 - 23,70

bydlení hromadného BH 0,79 - 0,79

bydlení individuálního BI 16,97 0,49 16,48

smíšené obytné venkovské SV 1,21 - 1,21

občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV 2,14 0,11 2,03

občanského vybavení –
komerčních zařízení

OK 0,44
-

0,44

občanského vybavení - hřbitovů OH 3,24 - 3,24

smíšené výrobní VS 11,80 - 11,80

dopravní infrastruktury silniční DS 11,77 - 11,77

komunikací K 2,23 - 2,23

zemědělské - zahrady ZZ 0,24 - 0,24

K. ú. Prostřední Suchá celkem 74,53 0,60 73,93

K. ú. Šumbark

Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Výměra v ha
Zastavěno/
využito/proluka 
k 1.3.2018

Zůstává 
k zastavění

SU-Z1 bydlení individuálního BI 4,99 - 4,99

SU-Z2 bydlení individuálního BI 0,17 - 0,17

SU-Z3 bydlení individuálního BI 0,66 0,23 0,43

SU-Z4 bydlení individuálního BI 1,04 - 1,04

SU-Z5 bydlení individuálního BI 6,23 -

SU-Z6 bydlení individuálního BI 2,97 - 2,97

SU-Z7
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV 0,33 0,18 0,15

SU-Z8 bydlení individuálního BI 0,53 - 0,53

SU-Z9 dopravní infrastruktury silniční DS 4,29 - 4,29

SU-Z10 smíšené obytné městské SM 4,32 - 4,32

SU-Z13 smíšené obytné městské SM 0,82 - 0,82

SU-Z14 smíšené obytné městské SM 0,85 - 0,85

SU-Z15 smíšené obytné městské SM 1,22 - 1,22

SU-Z16 smíšené výrobní VS 0,24 - 0,24

SU-Z17 smíšené obytné městské SM 0,44 - 0,44
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SU-Z18 dopravní infrastruktury silniční DS 1,40 - 1,40

SU-Z19 zemědělské - zahrady ZZ 0,22 - 0,22

SU-Z20
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV 0,93 - 0,93

SU-Z21
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV 0,21 - 0,21

SU-Z23 dopravní infrastruktury silniční DS 0,52 - 0,52

SU-Z24 smíšené výrobní VS 0,12 - 0,12

SU-Z25
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV 0,25 - 0,25

SU-Z26 dopravní infrastruktury silniční DS 0,27 - 0,27

SU-Z27 smíšené výrobní VS 0,22 - 0,22

SU-Z28 smíšené výrobní VS 0,23 - 0,23

SU-Z29 dopravní infrastruktury silniční DS 1,03 - 1,03

SU-Z30
občanského vybavení -
komerčních zařízení

OK 0,43 - 0,43

SU-Z31 smíšené výrobní VS 0,38 - 0,38

SU-Z32 bydlení individuálního BI 0,25 - 0,25

SU-Z33 dopravní infrastruktury silniční DS 0,44 0,44 0,00

SU-Z34 smíšené výrobní VS 0,79 - 0,79

SU-Z35 smíšené obytné městské SM 11,74 - 11,74

SU-Z36 dopravní infrastruktury silniční DS 5,03 - 5,03

SU-Z37 komunikací K 0,91 - 0,91

VYHODNOCENÍ VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH ZMĚNOU Č. 4

SU 
celkem

smíšené obytné městské SM 19,39 - 19,39

bydlení individuálního BI 16,84 0,23 16,61

občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV 1,72 0,18 1,54

občanského vybavení -
komerčních zařízení

OK 0,43
-

0,43

smíšené výrobní VS 1,98 - 1,98

dopravní infrastruktury silniční DS 13,62 0,44 13,18

komunikací K 0,91 - 0,91

zemědělské - zahrady ZZ 0,22 - 0,22

K. ú. Šumbark celkem 55,11 0,85 54,26

VYHODNOCENÍ VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH  k 1. 11. 2018

Označení
ploch

Plocha – způsob využití
Výměra v ha

ÚP Havířov po 
Změně č. 3

Zastavěno –
změněno 

k 1.11.2018
ha 

Zůstává 
k zastavění

ha

BI bydlení individuálního 86,79 1,83 84,96

BH bydlení hromadného 4,24 0,20 4,04

SM smíšené obytné městské 43,86 - 43,86
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SMC smíšené obytné – městské centrum 1,00 - 1,00

SV smíšené obytné venkovské 80,78 1,7 79,08

RZ rekreace – zahrádkové osady 4,77 0,25 4,52

OV
občanského vybavení – veřejné 
infrastruktury

7,64 0,29 7,35

OK
občanského vybavení – komerčních 
zařízení

2,11 - 2,11

OS
občanského vybavení – sportovních 
a rekreačních zařízení

6,28 - 6,28

OH občanského vybavení - hřbitovů 5,95 - 5,95

OX občanského vybavení - specifické 4,89 - 4,89

ZZ zemědělské - zahrady 3,42 - 3,42

VS smíšené výrobní 24,21 1,64 22,57

VL výroby a skladování  - lehkého průmyslu 2,83 - 2,83

VZ výroby a skladování – výroby zemědělské 1,25 - 1,25

DS dopravní infrastruktury silniční 39,48 0,44 39,04

K komunikací 7,19 - 7,19

TI
technické infrastruktury – technického 
vybavení

0,52 - 0,52

Celkem správní území města Havířova 327,21 6,35 320,86

Z údajů uvedených v tabulkách je zřejmé, že nejrychleji se rozvíjí výstavba bytů (rodinných
domů) na plochách bydlení individuálního a plochách smíšených obytných venkovských.

Změnou č. 4 jsou vymezeny zastavitelné plochy:
Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Orientační výměra v ha

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

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

4/DS-Z1 občanského vybavení - sportovních a rekreačních zařízení OS 1,38

4/SU-Z1 bydlení individuálního BI 0,14

Vymezení zastavitelných ploch Změnou č. 4

Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Orientační výměra v ha
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SV smíšené obytné venkovské 1,95

BI bydlení individuálního 0,14

ZZ zemědělské - zahrady 0,61

OS občanského vybavení - sportovních a rekreačních zařízení 1,38

Celkem 4,08

Vymezení ploch přestavby Změnou č. 4

Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Orientační výměra v ha

4/BL-P1 smíšené obytné městské SM 1,71

4/HM-P1
občanského vybavení – sportovních 
a rekreačních zařízení

OS 0,16

4/PS-P1 smíšené výrobní VS 0,10

Celkem 1,97

Z výše uvedených údajů vyplývá, že za období od 1. 3. 2018, kdy byly vymezeny hranice 
zastavěného území Změnou č. 3 Územního plánu Havířov, do 1. 11. 2018, kdy byly 
vymezeny hranice zastavěného území Změnou č. 4, bylo využito 6,35 ha zastavitelných 
ploch; z toho je 1,83 ha ploch bydlení individuálního, 0,20 ha ploch bydlení hromadného 
a 1,07 ha ploch smíšených obytných venkovských. Celkem tedy ubylo 3,73 ha zastavitelných 
ploch určených zejména pro výstavbu bytů. 
Změnou č. 4 je vymezeno celkem 4,08 ha zastavitelných ploch, toho je určeno pro výstavbu 
bytů 2,09 ha.
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G) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ 
K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

Vyhodnocení je zpracováno podle zákona č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, dále podle 
vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se 
upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy 
MŽP ČR (čj.OOLP/1067/96) k odnímání půdy ze ZPF a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) a v souladu se Společným metodickým 
doporučením Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního 
prostředí MŽP z července 2011. 

Použité podklady:

- údaje o bonitních půdně ekologických jednotkách a odvodněných pozemcích z podkladů 
ÚAP

- údaje o druzích pozemků z podkladů Katastru nemovitostí – www.nahlizenidokn.cz –
prosinec 2018

G.1) KVALITA ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ

Zemědělské pozemky navrhované k záboru jsou vyhodnoceny podle druhu zemědělských 
pozemků s určením BPEJ. 

První číslo kódu BPEJ označuje klimatický region. Řešené území náleží do klimatického 
regionu  5 – MT3 - mírně teplý (až teplý).

Dvojčíslí (2. a 3. číslo kódu BPEJ) označuje hlavní půdní jednotku – HPJ. V řešeném území 
se vyskytují následující HPJ (podle vyhlášky č. 546/2002 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek 
a postup pro jejich vedení a aktualizaci):

20 - Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické 
i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, jílech, slínech, flyši, tercierních 
sedimentech a podobně, půdy s malou vodopropustností, převážně bez skeletu, ale i středně 
skeletovité, často i slabě oglejené.

24 - Kambizemě modální eubazické až mezobazické i kambizemě pelické z přemístěných 
svahovin karbonátosilikátových hornin - flyše a kulmských břidlic, středně těžké až těžké, až 
středně skeletovité, se střední vododržností.

43 - Hnědozemě luvické, luvizemě oglejené na sprašových hlínách (prachovicích), středně 
těžké, ve spodině i těžší, bez skeletu nebo jen s příměsí, se sklonem k převlhčení.

44 - Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, na sprašových hlínách (prachovicích), středně 
těžké, těžší ve spodině, bez skeletu nebo s příměsí, se sklonem k dočasnému zamokření.

47 - Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových 
(polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem k 
dočasnému zamokření.
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56 - Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální 
na nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla 
bez skeletu, vláhově příznivé.

58 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké 
nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po 
odvodnění příznivé.

70 - Gleje modální, gleje fluvické a fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě 
s podložím teras, při terasových částech širokých niv, středně těžké až velmi těžké, při 
zvýšené hladině vody v toku trpí záplavami.

71 - Gleje fluvické, fluvizemě glejové, na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, 
při terasových částech širokých niv, středně těžké až velmi těžké, avšak výrazně vlhčí při 
terasových částech úzkých niv.

Pro podrobnější určení kvality jsou BPEJ zařazeny do třídy ochrany zemědělských
pozemků I až V.

G.2) ZÁBOR PŮDY DLE NÁVRHU ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU
         HAVÍŘOV

Celkový předpokládaný zábor půdy je 3,33 ha, z toho je 3,33 ha zemědělských pozemků.

Tab.: Zábor půdy podle způsobu využití                                                            

Způsob využití zábor půdy  
celkem (ha)

z toho         
zemědělských 
pozemků (ha)

Zastavitelné plochy
SV Plochy smíšené obytné venkovské 1,95 1,95
OS Plochy občanského vybavení – sportovních a rekreačních      

zařízení
1,38 1,38

Zastavitelné plochy celkem 3,33 3,33

Meliorace – celkem se předpokládá zábor 0,78 ha odvodněných zemědělských pozemků. 

Plochy přestavby celkem 2,27 ha:
4/BL-P1 - SM o výměře 1,71 ha, 4/HM-P1 - OS o výměře 0,16 ha, 4/PS-P1 - VS o výměře 
0,10 ha.

Změna druhů pozemků na zahrady celkem 0,61 ha:
4/BL-Z1 – ZZ (0,11 ha), 4/BL-Z8 – ZZ (0,25 ha), 4/DD-Z4 – ZZ (0,25 ha)

Změna způsobu využití:
zastavitelná plocha, která byla vyhodnocena k záboru v rámci zpracování ÚP Havířov 
a dochází u ní pouze ke změně způsobu využití:
- plocha bydlení individuálního (BI) označená 4/SU-Z1 (0,14 ha) byla v Územním plánu 
Havířov součástí zastavitelné plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 
označené SU-Z7.
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G.3) ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ PRO ÚZEMNÍ SYSTÉM
         EKOLOGICKÉ STABILITY

Změnou č. 4 se vymezený územní systém ekologické stability nemění.

G.4) POSOUZENÍ A ZDŮVODNĚNÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ 
A POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

Posouzení záboru zemědělských pozemků

Vzhledem k tomu, že Změnou č. 4 jsou pro zástavbu vymezeny pozemky menšího rozsahu, 
v zastavěném území, nedojde k většímu zásahu do organizace zemědělského půdního fondu 
a zhoršení podmínek pro její obhospodařování. 

Zemědělské pozemky navržené k záboru jsou převážně ve třídě ochrany III - celkem 1,46 ha, 
dále pak ve třídě ochrany IV - celkem 0,84 ha a ve třídě ochrany V - celkem 0,06 ha.

Zemědělské pozemky navržené k záboru ve třídě ochrany II (celkem 1,38 ha), jsou vymezeny 
v k. ú. Dolní Suchá jako plocha občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení 
označená 4/DS-Z1 – OS. Pozemky jsou ve vlastnictví Statutárního města Havířov. 
Důvodem vymezení této zastavitelné plochy je její situování v návaznosti na stále rychleji se 
rozvíjející zástavbu rodinnými domy v k. ú. Dolní Suchá a stabilizovanou zástavbu 
v navazujícím k. ú. Šumbark, kde převládá zástavba bytovými domy. 
Se zvýšením kvality bydlení a zlepšení podmínek soudržnosti obyvatel nesouvisí pouze 
budování nové dopravní a technické infrastruktury, ale zlepšení podmínek pro sportovní 
a rekreační vyžití obyvatel v dostupné vzdálenosti od místa bydliště.  
Rekreací je myšlena forma odpočinku nebo činnosti ve volném čase, která je nezbytná pro 
rozvoj fyzické a psychické energie člověka, rozvoj vhodných zálib a zájmů, kompenzace 
důsledků negativních důsledků pracovního nebo vzdělávacího procesu (dlouhé hodiny
sezení).  Odpočinek a rekreace je zároveň předpokladem kvalitního pracovního výkonu.
Zlepšení podmínek pro relaxaci obyvatel pomáhá ke stabilizaci počtu obyvatel.
Z hlediska sociálního je rekreace nezbytnou součástí životního režimu obyvatelstva a jeho 
kvality života bez ohledu na sociální a věkovou skupinu obyvatelstva. Jde tedy 
o celospolečenský fenomén se stoupající důležitostí, která se zákonitě musí projevit 
i v územním plánování, jehož pomocí lze zabezpečit podmínky pro každodenní (krátkodobou 
rekreaci) vázanou na hodiny volna pro pracovní (vyučovací) době.
Kromě výše uvedených podmínek vázaných na společenství obyvatel a jejich sociální 
soudržnost bylo potřeba brát zřetel také na ekonomické hledisko. Jak již bylo uvedeno výše, 
jde o pozemek ve vlastnictví města, dopravně přístupný ze stávající komunikace, s možností 
napojení na stávající technickou infrastrukturu (vodovod, kanalizaci, středotlaký plynovod, 
rozvody elektrické energie.  
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nejde o pozemky navazující na souvislé 
bloky zemědělsky obhospodařované půdy. Z hlediska hospodaření na zemědělské půdě nemá 
tento pozemek významný vliv. 
Zastavitelná plocha je vymezena na pozemku částečně obklopeném stávající zástavbou 
rodinnými domy a plochami rekreace – zahrádkových osad a plochami zemědělskými –
zahradami.  Jak pozemky rodinných domů, tak pozemky zahrad jsou oploceny. 
Podél jihovýchodní hranice zastavitelné plochy 4/DS-Z1 prochází železniční vlečka.
Dá se konstatovat, že jde o zbytkový pozemek orné půdy obklopený zastavěným územím, 
zastavitelnými plochami a stabilizovanou plochou dopravní infrastruktury drážní. 
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Na základě výše uvedených vyhodnocení je zřejmé, že veřejný zájem na vybudování 
sportovně-rekreačního zázemí pro volnočasové aktivity pro obyvatele Dolní Suché, případně 
Šumbarku  a dalších obyvatel a návštěvníkům Havířova, čili široké veřejnosti, převažuje nad 
zájmem ochrany pozemku ve II. třídě ochrany ZPF. Nejedná se o zájem individuální nebo 
úzké skupiny obyvatel. 

Podrobněji viz tabulková část.

Dopad navrženého řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Výstavba v navržených lokalitách je takového charakteru, že nebude mít vliv na okolní lesní 
porosty.

V grafické části územního plánu je vymezena vzdálenost 50 m od okraje pozemků určených
k plnění funkce lesa. V této vzdálenosti, dle ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), lze rozhodnutí o umístění stavby vydat 
jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy. 

Požadavek na 50 m vzdálenost od okraje lesa nesplňují plochy:

plochy částečně se nacházející ve vzdálenosti 50 m od lesa:
4/BL-Z2 - plochy smíšené obytné venkovské (SV)

plochy celé se nacházející ve vzdálenosti 50 m od lesa:
4/DD-Z2 - plochy smíšené obytné venkovské (SV)
4/DD-Z3 - plochy smíšené obytné venkovské (SV)

Zábory půdy v k. ú. Bludovice

číslo 
plochy

způsob 
využití 
plochy

celkový 
zábor 
plochy 

(ha)

nezemě-
dělské 
pozem-
ky (ha)

lesní 
pozem-
ky (ha)

ZPF 
celkem

zábor ZPF podle 
jednotlivých kultur 

(ha)

zábor ZPF podle tříd ochrany 
(ha)

Odvod-   
nění    
(ha)orná 

půda
zahrady TTP I. II. III. IV. V.

4/BL-
Z2

SV 0,19 0,19 0,19 0,19

4/BL-
Z3

SV 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

4/BL-
Z4

SV 0,26 0,26 0,26 0,26 0,24

4/BL-
Z5

SV 0,42 0,42 0,42 0,42

4/BL-
Z6

SV 0,15 0,15 0,15 0,14 0,01

4/BL-
Z7

SV 0,31 0,31 0,31 0,25 0,06 0,31

Celkem SV 1,46 0,00 0,00 1,46 1,15 0,00 0,31 0,00 0,00 0,95 0,45 0,06 0,68

Celkem 
zastavitelné 
plochy

1,46 0,00 0,00 1,46 1,15 0,00 0,31 0,00 0,00 0,95 0,45 0,06 0,68

ZÁBOR 
CELKEM

1,46 0,00 0,00 1,46 1,15 0,00 0,31 0,00 0,00 0,95 0,45 0,06 0,68
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Zábory půdy v k. ú. Dolní Datyně

číslo 
plochy

způsob 
využití 
plochy

celkový 
zábor 
plochy 

(ha)

nezemě-
dělské 
pozem-
ky (ha)

lesní 
pozem-
ky (ha)

ZPF 
celkem

zábor ZPF podle 
jednotlivých kultur 

(ha)

zábor ZPF podle tříd ochrany 
(ha)

Odvod-   
nění    
(ha)orná 

půda
zahrady TTP I. II. III. IV. V.

4/DD-
Z1

SV 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

4/DD-
Z2

SV 0,13 0,13 0,13 0,13

4/DD-
Z3

SV 0,26 0,26 0,26 0,26

Celkem SV 0,49 0,00 0,00 0,49 0,23 0,00 0,26 0,00 0,00 0,10 0,39 0,00 0,10

Celkem 
zastavitelné

0,49 0,00 0,00 0,49 0,23 0,00 0,26 0,00 0,00 0,10 0,39 0,00 0,10

ZÁBOR 
CELKEM

0,49 0,00 0,00 0,49 0,23 0,00 0,26 0,00 0,00 0,10 0,39 0,00 0,10

Zábory půdy v k. ú. Dolní Suchá

číslo 
plochy

způsob 
využití 
plochy

celkový 
zábor 
plochy 

(ha)

nezemě-
dělské 
pozem-
ky (ha)

lesní 
pozem-
ky (ha)

ZPF 
celkem

zábor ZPF podle 
jednotlivých kultur 

(ha)

zábor ZPF podle tříd ochrany 
(ha)

Odvod-   
nění    
(ha)orná 

půda
zahrady TTP I. II. III. IV. V.

zastavitelné plochy
4/DS-

Z1
OS 1,38 1,38 1,38 1,38

Celkem OS 1,38 0,00 0,00 1,38 1,38 0,00 0,00 0,00 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem 
zastavitelné

1,38 0,00 0,00 1,38 1,38 0,00 0,00 0,00 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00

ZÁBOR 
CELKEM

1,38 0,00 0,00 1,38 1,38 0,00 0,00 0,00 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00
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H) VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV

H.1) VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU 
HAVÍŘOVS POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

Přezkoumání souladu Změny č. 4 Územního plánu Havířov s Politikou územního 
rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1

Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (schválena usnesením vlády České 
republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 276) 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 základní vymezení a 
definice rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí na úrovni 
jednotlivých regionů, jak je provedeno v Politice územního rozvoje ČR (PÚR ČR). Z PÚR 
ČR  je patrné upřesněné vymezení rozvojových oblastí národního významu. 
Správní území statutárního města Havířov je součástí OB2 - Metropolitní rozvojové 
oblasti Ostrava. Podrobněji viz další text podle PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1.

Při řešení Změny č. 4 ÚP Havířov byly respektovány republikové priority dle PŮR ČR, ve 
znění Aktualizace č. 1 kterými jsou:
(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.

Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.

Platným Územním plánem Havířov jsou respektovány přírodní a kulturní hodnoty území. 
Prvky ochrany přírody a nemovité kulturní památky jsou zobrazeny jako limit využití území 
v Koordinačním výkrese. Zastavěné území, zastavitelné plochy a krajina jsou územním 
plánem rozčleněny na plochy s rozdílným způsobem využití, pro které jsou stanoveny 
podmínky využívání těchto ploch tak, aby byly minimalizovány střety zájmů v oblasti 
požadavků na rozvoj zástavby v území a ochrany přírody a krajiny. Řešení navržené územním 
plánem odpovídá podrobnosti územního plánu a měřítku výkresů obsažených v jeho grafické 
části. Změna č. 4 nemá vliv na stanovenou urbanistickou koncepci Územního plánu Havířov.
Zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 4 jsou vymezeny v návaznosti na zastavěné území. 
Jde převážně o plochy menšího rozsahu pro výstavbu rodinných domů. Plochy přestavby jsou 
navrženy na změnu způsobu využití zejména ve prospěch občanského vybavení a případně 
využití stávajících objektů pro bydlení (např. plocha označená 4/BL-P1).

Změnou č. 4 byly prověřeny limity ve správním území města Havířov dle ÚAP SO ORP 
Havířov, aktualizace 2016 a předaných podkladů pro následující aktualizaci.
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(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru 
při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí 
krajiny.

Návrhem rozvoje zastavitelných ploch vymezených Územním plánem Havířov dochází 
k záboru zemědělské půdy zejména v III. a II. třídě ochrany. Vzhledem k tomu, že 
stabilizovaná zástavba, na kterou navazují zastavitelné plochy tak, aby zástavba i budoucnosti 
vytvářela kompaktní celek, je obklopena zemědělskou půdou ve II. a III. třídě ochrany, není 
možné se vyhnout záborům i kvalitní zemědělské půdy. Rozvojem zástavby ale nedojde 
k narušení obhospodařování půdních celků. Celkový předpokládaný zábor půdy byl územním 
plánem navržen v rozsahu 636,77 ha, z toho je 381,29 ha zemědělských pozemků. Zábory 
půdy podrobněji viz kapitola G. odůvodnění Územního plánu Havířov.
Změnou č. 1 nebyly vymezeny žádné nové zastavitelné plochy. Změnou č. 2 byly vymezeny 
zastavitelné plochy v zastavěném území na nezemědělské půdě. Změnou č. 3 nebyly 
vymezeny zastavitelné plochy, pouze plochy přestavby, nedochází tedy k novým záborům 
zemědělské půdy. Na základě vyhodnocení využívání zastavitelných ploch k 1. 11. 2018 
v rámci zpracování Změny č. 4 zůstává k zastavění 310,60 ha ploch – podrobněji viz kapitola 
F) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch. Značnou část z vymezených zastavitelných ploch zaujímají plochy 
dopravní infrastruktury silniční pro navržené přeložky a propojení silnic (cca 40 ha). Celkový 
předpokládaný zábor půdy navržený Změnou č. 4 je 3,33 ha, z toho je 3,33 ha zemědělských 
pozemků.

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální 
segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.

Vymezením zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území, ploch přestavby
a stanovením podmínek pro způsob využívání stabilizovaných a zastavitelných ploch a ploch 
přestavby je předcházeno segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.

Změnou č. 4 jsou vymezeny pouze zastavitelné plochy v návaznosti na zastavěné území
a plochy přestavby v zastavěném území a žádná z těchto ploch nevytváří prostředí pro 
prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Za účelem 
podpory soudržnosti obyvatel a vytvoření odpočinkového zázemí v k. ú. Dolní Suchá je 
vymezena zastavitelná plocha občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení 
označená 4/DS-Z1. Plocha je situována na pozemcích orné půdy ve II. třídě ochrany. V tomto 
případě převažuje veřejný zájem nad zájmem ochrany orné půdy. Podrobné odůvodnění viz 
kapitola G.

(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.
(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.

Územním plánem Havířov je řešené celé správní území města s ohledem na udržitelný rozvoj 
území a soudržnost společenství obyvatel při zachování kvalitního životního prostředí 
a významných kulturních i přírodních hodnot území. Viz podkapitoly kapitoly E) Komplexní 
zdůvodnění přijatého řešení.

Plochy přestavby navržené Změnou č. 4 mají pozitivní vliv na udržitelný rozvoj území. 
Změny způsobu využívání ploch se stávajícími stavbami zabrání jejich chátrání a zároveň 
eliminují negativní vlivy na okolí z hlediska bezpečnosti i estetického.
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Zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 4 podporují stabilizaci dosud klesajícího počtu 
obyvatel ve správním území města.

(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.
(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury, vytvářet předpoklady pro posílení 
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurence schopnost.

Územním plánem Havířov jsou vymezeny jak stabilizované tak navržené plochy změn 
(tj. zastavitelné plochy a plochy přestavby) pro podnikatelské aktivity z oblasti výroby 
a skladování jako plochy smíšené výrobní, plochy výroby a skladování – lehkého průmyslu 
a výroby a skladování – výroby zemědělské. 
Územním plánem je rozvíjena zástavba ve všech katastrech správního území Havířova. Viz 
podkapitoly kapitoly E) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení. 
Změnou č. 4 nejsou vymezeny zastavitelné plochy nebo plochy přestavby pro výrobní aktivity 
s výjimkou plochy přestavby o rozloze 0,10 ha z plochy smíšené obytné venkovské na plochu 
smíšenou výrobní v k. ú. Prostřední Suchá. Plocha je označena 1/PS-P1.
Řešení Změny č. 4 nemá vliv na základní koncepci řešení navrženou Územním plánem 
Havířov.

(19)Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. 
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). 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.

Platným Územním plánem Havířov je navržena celá řada ploch polyfunkčních přestaveb 
z důvodu využívání již nefunkčních areálů a ploch. Podrobněji viz kapitola C.3 textové části 
A územního plánu.
Změnou č. 4 jsou vymezeny tři plochy přestavby:
První plochou je plocha v zastavěném území k. ú. Bludovice, která je Územním plánem 
Havířov vymezena jako stabilizovaná plocha občanského vybavení – veřejné infrastruktury. 
Změnou č. 4 se navrhuje změna způsobu využití této plochy na plochu smíšenou obytnou 
městskou. Plocha je označenač. 4/BL-P1.

Druhá plocha je situována v k. ú. Havířov-město. Plocha je Územním plánem Havířov 
vymezena jako součást plochy dopravní infrastruktury drážní. Změnou č. 4 je navržena změna 
způsobu využívání výpravní budovy vlakového nádraží v ploše dopravní infrastruktury drážní 
na plochu občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení z důvodu rozšíření 
možností využívání objektu. Plocha je označena 4/HM-P1.

Třetí plocha je vymezena v k. ú. Prostřední Suchá. Jde o navrženou změnu způsobu využívání 
z plochy smíšené obytné venkovské na plochu smíšenou výrobní v k. ú. Prostřední Suchá. 
Plocha je označena 1/PS-P1.

(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, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat 
veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména 
formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, 
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ochranných pásem 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 charakteristiky a typy krajin a vytvářet 
podmínky pro využití přírodních zdrojů.

Rozvojové záměry pro novou výstavbu jsou platným Územním plánem Havířov soustředěny 
do vhodných proluk v území a v návaznosti na zastavěné území. Významnějšími zásahy do 
krajiny jsou vymezené plochy dopravní infrastruktury silniční navržené zejména pro přeložky 
a prodloužení silnic I. a III. třídy. Podrobněji viz kapitola E.6 odůvodnění Územního plánu 
Havířov. 

Změnou č. 4 nejsou navrženy rozvojové záměry, které by mohla významně ovlivnit charakter 
krajiny. 

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména pro umisťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci 
územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění 
přístupnosti a prostupnosti krajiny.

Územním plánem Havířov je respektován specifický charakter jednotlivých katastrálních 
území náležících do správního území města Havířova. Prostupnost krajiny je podrobněji 
popsána v kapitole E.15 odůvodnění Územního plánu Havířov včetně liniových staveb, které 
mají omezující vliv na krajinu a její prostupnost a včetně územního systému ekologické 
stability, který zabezpečuje v případě realizace vysoký stupeň krajinného propojení 
s příznivými typy stanovišť pro pohyb organizmů. Eliminuje tak do jisté míry negativní vlivy 
z lidské činnosti v krajině včetně uvedených liniových staveb pro řešení dopravní situace 
v Havířově.
Zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 4 nemají významný vliv na zhoršení prostupnosti 
krajinou, vzhledem k tomu, že jde o plochy o menších výměrách, které navazují na zastavěné 
území, případně o změny již oplocených pozemků využívaných jako zahrady na pozemky 
zastavitelné.
Plochy přestavby jsou již zastavěným území a změna způsobu jejich využívání nemá vliv na 
zhoršení prostupnosti krajinou.

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné 
pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) 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 
pásů 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.

Platným Územním plánem Havířov jsou vymezeny plochy veřejných prostranství – zeleně 
veřejné, plochy lesní, které jsou v plochách procházejících zástavbou, nebo v její těsné 
blízkosti navrženy na plochy lesů rekreačních. Podrobněji viz kapitola E.5 odůvodnění 
Územního plánu Havířov.
Změnou č. 4 se vypouští část zastavitelné plochy bydlení hromadného (BH) o rozloze 0,20 ha 
v k. ú. Havířov-město označené v územním plánu HM-Z7. Plocha bude ponechána jako 
stabilizovaná plocha veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV)
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Změnou č. 4 se vypouští také část dosud nezastavěné zastavitelné plochy smíšené výrobní 
(VS) v k. ú. Havířov-město v v prostoru mezi plochou dopravy drážní a plochou dopravní 
infrastruktury silniční, označené v územním plánu HM-Z1. Zbývající část plochy o rozloze 
cca 1,4 ha je vymezena jako plocha smíšená nezastavěného území.

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy 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).

Podmínky pro rekreaci a cestovní ruch jsou Územním plánem Havířov podpořeny a dále 
rozvíjeny zejména v oblasti cykloturistiky ve vazbě na širší území, např. na blízkou Těrlickou 
přehradu apod. Podrobněji viz kapitola E.1.4 odůvodnění Územního plánu Havířov. 
Zastavitelné plochy a plochy přestavby vymezené Změnou č. 4 nemají vliv na rekreaci 
a cestovní ruch. 

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umisťování 
dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah 
fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umisťovat tato zařízení souběžně. 
Zmirňovat 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).
(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany 
veřejného zdraví, 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).

Koncepce dopravní infrastruktury je Územním plánem Havířov podrobně řešena, viz kapitola 
E.6 odůvodnění územního plánu. Tato kapitola je podrobněji členěna na podkapitoly, které se 
zabývají silnicemi I. až III. třídy a širšími vazbami; místními a účelovými komunikacemi, 
které zejména zajišťují dopravní obsluhu zástavby; dráhou a obslužnými zařízeními dráhy; 
provozem chodců a cyklistů, hipostezkami i turistickými trasami; statickou dopravou apod.
Zastavitelné plochy a plochy přestavby vymezené Změnou č. 4 nemají vliv na celkovou 
koncepci dopravní infrastruktury stanovenou Územním plánem Havířov.

(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. 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.
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Platným Územním plánem Havířov jsou pro plochy s výrobními aktivitami stanoveny různé 
omezující podmínky pro jejich využívání s ohledem na situování těchto ploch ve vazbě na 
obytnou zástavbu. Podrobněji viz oddíl F textové části A Územního plánu Havířov.
Změnou č. 4 se podmínky pro plochy výroby a skladování – těžkého průmyslu, výroby 
a skladování – lehkého průmyslu, výroby a skladování – výroby zemědělské nemění.
Zpřesňují se podmínky pro plochy smíšené výrobní.
Územním plánem je podporován rozvoj vytápění plynem pro decentralizované vytápění a pro 
novou výstavbu na plochách s předpokládanou hromadnou bytovou výstavbou a občanskou 
vybavenost situovanou v jejím okolí jsou preferovány dodávky tepla ze soustavy CZT.

(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 
minimalizovat rozsah případných škod. 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 s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci 
vod.

V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, 
vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.

(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.

V Koordinačním výkrese Územního plánu Havířov jsou zobrazeny limity území včetně 
hranice záplavového území, sesuvných území, poddolovaných území apod. Jde o limity 
omezující rozvoj zástavby v území, které jsou respektovány a rozvoj zástavby je v těchto 
lokalitách v maximální možné míře omezen. Záplavovým územím procházejí plochy dopravní 
infrastruktury silniční. Tyto souvislosti a podmínky v území bude nutno řešit při zpracování
podrobnější dokumentace. 

Stanovením procenta zastavitelnosti pro vybrané plochy s rozdílným způsobem využití je 
sledováno zejména zajištění zadržování a zasakování dešťových vod přímo na pozemcích 
v zastavěném území a v zastavitelných plochách. Podrobněji viz oddíl F textové části A 
územního plánu.

Zastavitelné plochy řešené Změnou č. 4 nejsou situovány v záplavovém území ani nejsou 
omezeny jiným významným limitem tak, že nešlo plochy využít v souladu s navrženým 
způsobem využívání.

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: 
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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. tranzitním železničním koridoru. 

Úkoly pro územní plánování: 
Pořídit územní studie řešící zejména vzájemné vazby veřejné infrastruktury.  
Zodpovídá: Moravskoslezský kraj 

Územním plánem Havířov po Změně č. 3 a ani Změnou č. 4 není nařízeno zpracování 
územních studií za účelem koordinace a řešení vzájemných vazeb veřejné infrastruktury.

Vymezení SOB4 – Specifické oblasti Karvinsko

Území obcí z ORP Bohumín, Havířov (severní část), Karviná, Orlová (jižní a východní část).

Poznámka: ZÚR MSK po vydání Aktualizace č. 1 již nezařazují správní území města 
Havířova do Specifické oblasti Karvinsko SOB4.

Oblast je součástí Metropolitní rozvojové oblasti OB2 Ostrava.

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

Územním plánem Havířov je navržena celá řada ploch polyfunkčních přestaveb z důvodu 
využívání již nefunkčních areálů a ploch. Podrobněji viz kapitola C.3 textové části A 
územního plánu. Nejvýznamnější a plošně nejrozsáhlejší je plocha přestavby, která je 
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vymezena v k. ú. Dolní Suchá a která je označena DS-P2 (51,32 ha) a 1/DS/P2 (0,25 ha). Jde
o bývalá areál Dolu Dukla. 
V době zpracování Změny č. 3  ÚP Havířov bylo již z této plochy využito 18,88 ha.

Změnou č. 4 jsou vymezeny tři plochy přestavby. 
První plochou je plocha v zastavěném území k. ú. Bludovice, která je Územním plánem 
Havířov vymezena jako stabilizovaná plocha občanského vybavení – veřejné infrastruktury. 
Změnou č. 4 se navrhuje změna způsobu využití této plochy na plochu smíšenou obytnou 
městskou. Plocha je označenač. 4/BL-P1.

Druhá plocha je situována v k. ú. Havířov-město. Plocha je Územním plánem Havířov 
vymezena jako součást plochy dopravní infrastruktury drážní. Změnou č. 4 je navržena změna 
způsobu využívání výpravní budovy vlakového nádraží v ploše dopravní infrastruktury drážní 
na plochu občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení z důvodu rozšíření 
možností využívání objektu. Plocha je označena 4/HM-P1.

Třetí plocha je vymezena v k. ú. Prostřední Suchá. Jde o navrženou změnu způsobu využívání 
z plochy smíšené obytné venkovské na plochu smíšenou výrobní v k. ú. Prostřední Suchá. 
Plocha je označena 1/PS-P1.

Územním plánem Havířov jsou vymezeny plochy smíšené nezastavěného území – rekultivací 
v lokalitách postižených důsledky těžby. Zejména jde o bývalé haldy v k. ú. Prostřední Suchá 
a Dolní Suchá. Výčet ploch rekultivací viz textová část A, oddíl C.4 Územního plánu 
Havířov. Změna č. 4 nemá na tyto vymezené plochy vliv. 

Územním plánem Havířov jsou vymezeny plochy veřejných prostranství – zeleně veřejné, 
plochy lesní, které jsou v plochách procházejících zástavbou, nebo v její těsné blízkosti 
navrženy na plochy lesů rekreačních. Podrobněji viz kapitola E.5 odůvodnění Územního 
plánu Havířov.

Platným Územním plánem Havířov ani jeho Změnou č. 4 není vymezena plocha o velikost 
cca 100 až 200 ha pro rozvoj výrobních aktivit. 

Politikou územního rozvoje, ve znění Aktualizace č. 1, je vymezen koridor S6 pro posílení 
dopravní obsluhy území a navázání na rozvojový záměr kapacitní silnice na Slovensku ve 
směru od Čadce. Koridor S6 sleduje trasu Bohumín – Havířov – Třanovice – Mosty 
u Jablunkova – hranice ČR/SR (-Žilina). 

Tento záměr ve správním území Havířova je respektováni již v ÚP Havířov a to vymezením 
územní rezervy a návrhové plochy dopravní infrastruktury silniční pro uvedený dopravní tah.

Zastavitelné plochy a plochy přestavby vymezené Změnou č. 4 nemají na tento záměr vliv.

Politikou územního rozvoje, ve znění Aktualizace č. 1, je vymezen koridor pro železniční 
dopravu s označením ŽD9 Ostrava-Svinov-Havířov-Český Těšín za účelem její 
modernizace, a to v rámci soudržnosti, propojení a interoperability jako součást TEN – T, 
tj. 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 
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územního plánu se předpokládá využití drážních pozemků). Tento záměr je v souladu se 
koncepčními zásadami stanovenými PÚR, neboť zvýšení rychlosti zkrátí 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.

Přezkoumání souladu Změny č. 4 Územního plánu Havířov s úplným zněním Zásad
územního rozvoje Moravskoslezského kraje po vydání Aktualizace č. 1

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) byly vydány usnesením 
zastupitelstva kraje č. 16/1426 ze dne 22. 12. 2010 a nabyly účinnosti dne 4. 2. 2011. 
Dne 13. 9. 2018 byla vydána Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje Aktualizace č. 1 ZÚR 
MSK. a bylo zpracováno úplné znění ZÚR MSK po vydání Aktualizace č. 1 (nabytí účinnosti 
dne 21. 11. 2018).

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. 4 je vymezeno celkem šest zastavitelných ploch smíšených obytných venkovských 
(SV) o celkové rozloze 1,46 ha v k. ú. Bludovice, tři zastavitelné plochy smíšené obytné 
venkovské (SV) o celkové rozloze 0,49 ha v k. ú Dolní Datyně za účele rozvoje ploch pro 
bydlení. V k. ú. Dolní Suchá je vymezena jedna zastavitelná plocha, a to plocha občanského 
vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS) o rozloze 1,38 ha za účelem zlepšení 
podmínek pro sportovní vyžití a relaxaci obyvatel.

Změnou č. 4 jsou vymezeny celkem tři plochy přestavby o celkové rozloze 1,97 ha a to v k. ú.
Bludovice (plocha smíšená obytná městská - SM), Havířov-město (plocha občanského 
vybavení – sportovních a rekreačních zařízení - OS a Prostřední Suchá(plocha smíšená
výrobní (VS). 

Zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 4 nejsou situovány v blízkosti ploch a koridorů 
vymezených pro realizaci dopravní infrastruktury.

Zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 4 nejsou situovány ve stanovených záplavových 
územích. 



61

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.

(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.

Zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 4 jsou vymezeny v návaznosti na zastavěné území, 
na plochách dopravně obsloužitelných ze stávajících  komunikací, zpravidla v dosahu 
stávající technické infrastruktury nebo s možností prodloužení stávajících řadů. Podrobněji 
viz kapitola E.3) Vymezení zastavitelných ploch.

(10) Vytváření územích podmínek pro rozvoj integrované dopravy. 

Základ veřejné dopravy v území města Havířova tvoří autobusová hromadná doprava osob, 
která je doplněna železniční dopravou. 
Změny v území řešené Změnou č. 4 nemají 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.

Územním plánem Havířov je řešena je řešena problematika pěší a cyklistické dopravy. Plochy 
změn v území řešené Změnou č. 4 nemají vliv na stávající síť komunikací a tras pro pěší 
a cyklistickou dopravu. Změnou č. 4 nejsou navrženy plochy pro vybudování nových 
cyklistických stezek nebo pro vybudování chodníků. 
Správní území Havířova neleží na hranici se Slovenskem a Polskem.

12) Polyfunkční využití rekultivovaných a revitalizovaných ploch. 

Územním plánem Havířov jsou vymezeny plochy smíšených nezastavěných území –
rekultivací v k. ú. Prostřední Suchá.
Změny v území řešené Změnou č. 4 do těchto ploch nezasahují. 

(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.

Územním plánem Havířov jsou vytvářeny podmínky pro snižování obytného území hlukem 
a emisemi z dopravy návrhem ploch pro přeložky silnic do vhodnějších poloh. 
Zastavitelné plochy a plochy přestavby vymezené Změnou č. 4 nebudou zhoršovat složky 
životního prostředí. 

(14) Ochrana přírodních, kulturních a civilizačních hodnot směřující k udržení a zachování 
nejvýraznějších jevů a znaků, které vystihují jedinečnost a nezaměnitelnost charakteru 
území. 



62

Územním plánem Havířov jsou respektovány prvky obecné ochrany přírody, významné 
krajinné prvky, dále je územním plánem vymezen územní systém ekologické stability, prvky
regionální a lokální. 
Územním plánem je stanovena ochrana ploch zemědělských, lesních, vodních 
a vodohospodářských a také územního systému ekologické stability stanovením podmínek 
pro využívání těchto ploch v textové části A, oddíle F. Podrobné řešení viz podkapitoly 
kapitoly E. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení v textové části odůvodnění územního 
plánu.
Zastavitelné plochy a plochy přestavby vymezené Změnou č. 4 nemůžou mít významný 
negativní vliv na přírodní hodnoty území ani na civilizační hodnoty území a ani na charakter 
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. 

V Koordinačním výkrese územního plánu jsou zobrazeny limity území včetně hranice 
záplavového území, sesuvných území apod.. Jde o limity omezující rozvoj zástavby v území, 
které jsou respektovány a rozvoj nové zástavby je v těchto lokalitách v maximální možné 
míře omezen.

Zastavitelné plochy ani plochy přestavby vymezené Změnou č. 4 nejsou situovány ve 
stanovených záplavových územích. 

(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. 4 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 postupně znovu využíván pro rozvoj výrobních aktivit. Podmínky pro stavby na 
poddolovaném území jsou uvedeny v limitech území, které jsou přílohou odůvodnění.

Změnou č. 4 se tyto podmínky nemění.
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Rozvojové oblasti a rozvojové osy dle A1-ZÚR MSK

V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje po vydání Aktualizace č. 1 (A1-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 již byly respektovány při zpracování Územního plánu Havířov 
a jsou podrobně popsány k podkapitolách kapitoly E) Komplexní zdůvodnění přijatého 
řešení včetně vybrané varianty.

Zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 4 jsou vymezeny v návaznosti na zastavěné území, 
na plochách dopravně obsloužitelných ze stávajících  komunikací, zpravidla v dosahu 
stávající technické infrastruktury nebo s možností prodloužení stávajících řadů. Podrobněji 
viz kapitola E.3) Vymezení zastavitelných ploch.

Zastavitelné plochy a plochy přestavby vymezené Změnou č. 4 nejsou situovány ve 
stanovených záplavových územích. 

Územním plánem Havířov je řešena je řešena problematika pěší a cyklistické dopravy. Plochy 
změn v území řešené Změnou č. 4 nemají vliv na stávající síť komunikací a tras pro pěší 
a cyklistickou dopravu. Změnou č. 4 nejsou navrženy plochy pro vybudování nových 
cyklistických stezek nebo pro vybudování chodníků. 

Plochy změn v území řešené Změnou č. 4 nemají významný vliv na průchodnost územím pro 
volně žijící živočichy nebo pro člověka.
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Úkoly vyplývající z A1- 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 A1-ZÚR MSK se netýkají správního území města Havířova.

Specifické oblasti dle A1-ZÚR MSK

V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje po vydání Aktualizace č. 1 (A1-ZÚR 
MSK) dochází ke zpřesnění vymezení specifické oblasti republikového významu SOB4 
Karvinsko. Z SO ORP Havířov náleží do této specifické oblasti pouze obce Albrechtice 
a Horní Suchá. 

Změnou č. 4 ÚP Havířov je tato změna v zařazení obcí do SOB4 respektováno a správní 
území města Havířova není zařazeno do oblasti republikového významu SOB4 Karvinsko.

Plochy a koridory nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, 
ÚSE a územních rezerv

Výřez z výkresu A.2: Výkres ploch a koridorů, včetně ÚSES A1-ZÚR MSK
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Dle A1-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;
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.

Pro záměr D511 je platným územním plánem vymezena plocha územní rezervy označená 
1/DS-R3.
D512 součást veřejně prospěšné stavby D31 – viz text dále.
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.1-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).
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Výše uvedené veřejně prospěšné stavby a opatření jsou zapracovány do Územního plánu 
Havířov. Plochy a koridory pro dopravní infrastrukturu, technickou infrastrukturu a územní 
systém ekologické stability byly zpřesněny nad katastrální mapou.
Úpravy v oblasti silniční sítě  se neprojeví v grafické části Změny č. 4 ÚP Havířov, vzhledem 
k tomu, že platným ÚP Havířov již pro tyto záměry byly vymezeny plochy dopravní 
infrastruktury silniční.
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 prospěšné stavby 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.
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. 

Plochy změn řešené Změnou č. 4 nemají vliv na dopravní a technickou infrastrukturu 
nadmístního významu s výjimkou korekce plochy vymezené pro stavbu D32, kde byla 
v prostoru zastavěného území v části Životice plocha pro přeložku silnice I. třídy mírně 
zúžena s ohledem na využívání stabilizovaných ploch. Návaznost na plochu vymezenou pro 
tuto stavbu na území obce Albrechtice je zachována v plném rozsahu.

Plochy změn řešené Změnou č. 4 nemají vliv na vymezený územní systém ekologické 
stability.

Stanovení cílových kvalit krajin včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo 
dosažení dle A1- ZÚR MSK

V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje , Aktualizaci č. 1 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 A1-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:
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- 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 Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR 
MSK), Aktualizací č. 1 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.

Výřez výkresu A.3: Výkres krajin, pro které se stanovují cílové kvalityA1-ZÚR MSK

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 
městské zástavby a historickými průmyslovými areály 

Celé území specifické krajiny E-01.
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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.

Výše uvedené podmínky jsou platným Územním plánem Havířov naplňovány a jsou 
podrobně popsány k podkapitolách kapitoly E) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně 
vybrané varianty. Problematická je ochrana rozptýlené zástavby s ohledem na skutečnost, že 
v územích s rozptýlenou zástavbou jsou vybudovány komunikace, jsou realizovány sítě 
technické infrastruktury a z ekonomického hlediska je realizace nové zástavby vhodná. 
Jde zejména o k. ú. Dolní Datyně a navazující území k. ú. Bludovice. Zájem o výstavbu 
v těchto k. ú. je podpořen příjemným krajinným prostředím. Zastavitelné plochy v těchto k. ú.
jsou vymezeny i Změnou č. 4 v návaznosti na zastavěné území, na plochách dopravně 
obsloužitelných ze stávajících  komunikací, zpravidla v dosahu stávající technické 
infrastruktury nebo s možností prodloužení stávajících řadů. Podrobněji viz kapitola E.3) 
Vymezení zastavitelných ploch. V k. ú. Bludovice jsou v tomto typu krajiny vymezeny tři 
zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské a v k. ú. Dolní Datyně jsou vymezeny také tři 
plochy smíšené obytné venkovské. 
V k. ú. Dolní Suchá je vymezena zastavitelná plocha a to pro občanské vybavení – sportovní 
a rekreační zařízení, vzhledem k tomu, že realizovaný rozvoj obytné zástavby vyžaduje 
vytváření odpočinkového a sportovně rekreačního zázemí pro obyvatele z blízkého okolí.
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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 
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.

Do území F-06 Třinec – Těšín zasahuje jen malá okrajová jihovýchodní část správního území města 
Havířova, přičemž již i v této části území v k. ú. Bludovice zástavba vytváří souvislý celek, pouze 
v části Životic je zástavba do jisté rozvolněnější. Změnou č. 4 jsou v části Životice vymezeny tři 
zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské, podél stávajících komunikací, s předpokladem 
realizace 3 až 5 rodinných domů. Vymezené zastavitelné plochy nemají vliv na pohledový obraz 
krajiny ani na otevřenou zemědělskou krajinu, vzhledem k tomu, že v podstatě jde o dostavbu proluk, 
čímž ale dochází k zániku rozvolněné až rozptýlené zástavby. 
Zastavitelné plochy nejsou vymezeny v blízkosti vodních toků ani nezasahují do krajinné zeleně.
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H.2) VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU ZMĚNY Č. 4 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

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.

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. 4 zachovává urbanistickou koncepci navrženou Územním plánem 
Havířov a nevyvolává změnu vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.

Zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské vymezené Změnou č. 4 navazují na zastavěné 
území, případně jsou obklopeny stávající zástavbou. Plochy pro rozptýlenou zástavbu nejsou 
Změnou č. 4 navrženy. Dále jsou navrženy plochy přestavby v zastavěném území pro plochy, 
jejichž způsob již neodpovídá záměrům města a vlastníkům staveb a pozemků. Využíváním 
zastavěného území a změny způsobu využití již dříve zastavěných ploch je zároveň 
podpořena ochrana příznivého životního prostředí, ochrana zemědělského a lesního půdního 
fondu a zároveň podpořen hospodářský rozvoj. Podpořen je tak soulad soukromých zájmů 
(investorů) a veřejného zájmu, kdy nevyužívané a chátrající objekty a plochy fyzicky 
a sociálně zatěžují okolí.

Návrh řešení Změnou č. 4 a vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby je podrobně 
popsán v kapitolách E.3) Vymezení zastavitelných ploch a E.4) Vymezení ploch přestavby.

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.

Záměry obsažené ve Změně č. 4 budou posouzeny 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.

Při zpracování Změny č. 4 bylo vyhodnoceno využívání zastavěného území, aktualizována 
hranice zastavěného území s ohledem na již realizované stavby (viz kapitola F tohoto 
odůvodnění). Zastavitelné plochy a plochy přestavby vymezené Změnou č. 4 nemají negativní 
vliv na přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. Vymezením ploch přestavby je tak 
respektován požadavek na hospodárné využívání zastavěného území. 
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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.

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. 4 byly prověřeny podmínky pro využívání ploch s rozdílným způsobem využívání 
stanovené platným územním plánem. Úpravy byly provedeny ve výrokové části, oddíle F pro
plochy v krajině lesní – rekreační (LR). 

6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, 
který neznemožní jejich dosavadní užívání.

Tato podmínka pro plochy v krajině je zapracována v oddíle F textové části A. Územního 
plánu Havířov. Změnou č. 4 se nemění.

I) ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO 
VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Z výsledku projednání Zprávy o uplatňování územního plánu Havířov za období 04/2014 –
04/2018, jejíž součástí jsou Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu 
zadání změn, vyplývá, že není stanoven požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
pro Změnu č. 4.

Posouzením návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Havířov za období 04/2014 –
04/2018 ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů byl krajským úřadem vyloučen vliv na evropsky významné lokality a na 
ptačí oblasti.
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Část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem.

J) ÚDAJE O POSTUPU POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV

Změna č. 4 Územního plánu Havířov je zpracována na základě zadání, které je součástí 
Zprávy o uplatňování Územního plánu Havířov za období 04/2014 – 04/2018 (dále jen 
„Zpráva“). 
Tato zpráva byla upravena po projednání dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“) a následně byla projednána Zastupitelstvem města Havířova v souladu s 
§ 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona dne 23. 4. 2018 pod číslem usnesení 970/25ZM/2018. 
Zastupitelstvo města Havířova současně schválilo pořízení změny č. 4 územního plánu 
zkráceným postupem dle ustanovení § 55b stavebního zákona.
Důvodem pořízení změny je zejména: 
1) Aktualizace vymezené hranice zastavěného území ve vazbě na již realizovanou zástavbu v 
zastavitelných plochách vymezených platným územním plánem. 
2) Prověření záměrů města Havířova uvedených v kapitole B.3 Zprávy“ (podrobněji viz 
kapitola C.1) Vyhodnocení splnění požadavků zadání ). 
3) Prověření návrhů občanů na změnu územního plánu uvedené v příloze „Zprávy“ 
(podrobněji viz kapitola C.1) Vyhodnocení splnění požadavků zadání) . 
4) Prověření souladu platného Územního plánu Havířov s Úplným zněním Zásad územního 
rozvoje Moravskoslezského kraje po vydání Aktualizace č. 1 (A1-ZÚR MSK). 
Dotčený orgán ochrany přírody v rámci projednávání zprávy neuplatnil požadavek na 
posouzení změny č. 4 Územního plánu Havířov z hlediska vlivů na životní prostředí.

Na základě schválené zprávy byl zpracován Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. dle 
smlouvy o dílo návrh změny č. 4 Územního plánu Havířov za účelem veřejného projednání. 
V souladu s ustanovením § 55b stavebního zákona pořizovatel veřejnou vyhláškou oznámil 
konání veřejného projednání o návrhu změny č. 4 Územního plánu Havířov, které se 
uskutečnilo dne 13.2.2019 za účasti projektanta. 
Úplné znění návrhu změny bylo k veřejnému nahlédnutí vystaveno v období od 14.1.2019 do
20.2.2019 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 20.2.2019. K veřejnému projednání návrhu změny 
byly podány 3 námitky, 6 stanovisek dotčených orgánů, 4 připomínky a jedna připomínka po 
termínu, kterou pořizovatel zohlednil.
Dne 4.3.2019 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 9.4.2019 č.j. MSK 
33688/2019 posoudil změnu územního plánu z hlediska zajištění koordinace využívání 
území, zejména s ohledem na širší územní vztahy, souladu s Politikou územního rozvoje ČR, 
ve znění aktualizace č. 1 a se zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění 
aktualizace č. 1 a konstatoval, že z těchto hledisek shledal určité nedostatky, které byly 
v rámci úpravy návrhu změny pro opakované veřejné projednání odstraněny.
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Dále pak pořizovatel dne 25.3.2019 požádal o přehodnocení koordinovaného stanoviska 
z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů, kdy byl vydán nesouhlas dotčeného orgánu s předloženým návrhem 
změny z důvodu odnímání zemědělské půdy zařazené ve II. třídě ochrany u vymezených 
zastavitelných ploch 4/DS-Z1 a 4/DS-ZV1. Na základě nesouhlasného stanoviska dotčeného 
orgánu bylo svoláno jednání v této věci, které se uskutečnilo dne 22.3.2019 a na kterém byly 
pořizovatelem vysvětleny důvody vymezení zastavitelných ploch viz odůvodnění změny č. 4 
územního plánu - vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů kapitola L).

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání. Na základě 
výsledku veřejného projednání bylo nutné návrh změny č. 4 Územního plánu Havířov upravit 
a opakovaně v rozsahu těchto úprav veřejně projednat. Popis úprav návrhu změny je uveden 
v odůvodnění změny č. 4 Územního plánu Havířov kapitole C.2).

Vzhledem k tomu, že na základě veřejného projednání došlo k úpravě návrhu změny, 
pořizovatel si dle ust. §53 odst. 2 stavebního zákona vyžádal stanovisko příslušného úřadu a 
stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a 
krajiny. Orgán ochrany přírody ve svém stanovisku ze dne 9.5.2019 č.j. MSK 56628/2019 
uvedl, že nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů upraveného návrhu změny č. 4 ÚP 
Havířov na životní prostředí a dospěl k závěru, že nemůže mít samostatně nebo ve spojení s 
jinými koncepcemi nebo záměry, významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 

Na základě upraveného návrhu změny bylo veřejnou vyhláškou ze dne 12.6.2019 č.j. 
MMH/52956/2019 oznámeno opakované veřejné projednání návrhu změny č.4 územního 
plánu. Veřejné projednání se uskutečnilo dne 15.7.2019 za účasti projektanta.
Úplné znění upraveného návrhu změny bylo k veřejnému nahlédnutí vystaveno v období od 
13.6.2019 do 22.7.2019 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 
upravenému návrhu změny a poučil dotčené osoby, dotčené orgány a ostatní o podávání 
námitek a stanovisek dle § 55b a za použití § 52 odst. 2 stavebního zákona. Upravený návrh 
změny se na opakovaném veřejném projednání projednává pouze v rozsahu provedených 
úprav po prvním veřejném projednání. Námitky a připomínky bylo možno uplatnit do 7 dnů 
od veřejného projednání a to do 22.7.2019. K opakovanému veřejnému projednání návrhu 
změny bylo podáno 5 stanovisek dotčených orgánů, 2 připomínky a 1 námitka. Další námitka 
byla podána po termínu, neobsahovala náležitosti dle stavebního zákona a z tohoto důvodu 
byla pořizovatelem vyhodnocena jako připomínka.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu na 
základě oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu změny zaslal pořizovateli 
stanovisko dle § 52 odst. 3 stavebního zákona k částem řešení změny č. 4 Územního plánu 
Havířov, které byly od předchozího veřejného projednání změněny a to z hlediska zajištění 
koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy, souladu s Politikou 
územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č.1 a souladu se Zásadami územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje, ve kterém konstatoval, že neshledal v upraveném návrhu změny 
nedostatky.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky opakovaného 
projednání. Zpracovaný návrh rozhodnutí o námitce a návrh vyhodnocení připomínek 
k návrhu změny územního plánu pořizovatel projednal dle ustanovení § 53 odst. 1 stavebního 
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zákona s dotčenými orgány a Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem územního 
plánování a stavebního řádu.  
Na základě výsledku opakovaného veřejného projednání byla provedena drobná úprava textu 
návrhu změny č. 4 Územního plánu Havířov a to v rámci vyhodnocení uplatněné námitky ze 
dne 19.7.2019. 
Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek je součástí tohoto odůvodnění změny č. 4
Územního plánu Havířov kapitoly O).    

K) VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV
S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Změna č. 4 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. 

L) VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ 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. 4 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 9.1.2019 
č.j. MMH/2424/2019. Veřejné projednání se uskutečnilo dne 13.2.2019.
Na základě uplatněných stanovisek dotčených orgánů, připomínek a námitek vyplynul 
požadavek na úpravy návrhu změny.
Dne 12.6.2019 pod č.j. MMH/52956/2019 bylo oznámeno veřejnou vyhláškou opakované 
veřejné projednání návrhu změny č.4 územního plánu. Veřejné projednání se uskutečnilo dne 
15.7.2019.

V rámci veřejného projednání návrhu změny byla uplatněna tato stanoviska dotčených 
orgánů:

1.
Ministerstvo obrany ČR, Tychonovova 1, Praha 6, čj. SpMO 1567/2019-1150-25 ze dne 
15.2.2019 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, 
oddělení ochrany územních zájmů Morava, 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 na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, 
Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo, Bruntál, Frýdek-
Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín a 
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České Budějovice, Český Krumlov, Jihlava, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Tábor, 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 § 55b odst. 
2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, jehož obsah je 
závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu 
důrazně žádá o zapracování zájmu MO-ČR do návrhu územně plánovací dokumentace. 
Do textové části Odůvodnění na str. 58 (16) Respektování zájmů obrany státu dopracujte pod 
stávající text týkající se ochranného pásma leteckých radiových zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany doplnění v rozsahu níže uvedeného textu: 
- 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….) 
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 
Vzhledem k tomu, že tento zájem se dotýká celého správního území, zapracujte do grafické 
části Odůvodnění následující textovou poznámku pod legendu koordinačního výkresu: „Celé 
správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování 
vyjmenovaných druhů staveb“. 
Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující dvě textové 
poznámky: „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”. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany ČR 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. 
Výše uvedený požadavek zapracování zájmu Ministerstva obrany ČR do textové a grafické 
části Odůvodnění je uplatněn v kontinuitě na poskytnuté údaje o území úřadu územního 
plánování pro zpracování územně analytických podkladů ORP. Požadavek dopracování 
textových poznámek pod legendu v koordinačním výkrese je uplatněn v zájmu souladu 
textové a grafické části Odůvodnění. 
Ministerstvo obrany ČR nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu 
zapracování výše požadovaného v souladu s tímto stanoviskem. Jedná se o provedení úprav 
části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené ÚPD. Veškeré požadavky 
Ministerstva obrany ČR jsou uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti 
státu a jsou deklarací stávajících strategicky důležitých limitů v území, jejichž nerespektování 
by vedlo k ohrožení funkčnosti speciálních zařízení MO-ČR. 
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Vyhodnocení:
Je respektováno. Stávající poznámky v grafické části odůvodnění pod legendou 
koordinačního výkresu jsou dle požadavku dotčeného orgánu upraveny. 

2.
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1, MPO 5611/2019 ze dne 
18.1.2019

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, uplatňujeme k výše 
uvedené územně plánovací dokumentaci podle ustanovení § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
následující stanovisko. S návrhem změny č. 4 Územního plánu Havířov, souhlasíme.
Navrhované změny aktualizují podmínky ochrany nerostného bohatství v řešeném území 
v souladu a Podmínkami ochrany ložisek černého uhlí v chráněném ložiskovém území české 
části Hornoslezské pánve ve vymezené části okresu Karviná a respektují omezení vyplývající 
z výše uvedených podmínek.
Vyhodnocení:
Bez připomínek.

3.
Obvodní báňský úřad, Veleslavínova 18, Ostrava – Moravská Ostrava,č.j. SBS 
01432/2019/OBÚ-05 ze dne 17.1.2019

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále také OBÚ), 
jako místně příslušný podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) bod 7 zákona č. 61/1988 Sb., o 
hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, k 
výkonu vrchního dozoru státní báňské správy v kraji Moravskoslezském a Olomouckém a 
věcně příslušný podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také horní zákon), k 
návrhu změny č. 4 Územního plánu Havířova požaduje zajistit ochranu uvedených 
dobývacích prostorů, pokud jsou navrhovanou změnou dotčeny a to dobývacích prostorů:
-Dolní Suchá evid. č. 2 0031 s ukončenou těžbou výhradního ložiska černého uhlí hlubinným 
způsobem, organizace OKD, a. s. se sídlem v Karviné.
-Dolní Suchá I evid. č. 4 0084 s těžbou hořlavého zemního plynu vázaného na uhelné sloje 
uzavřených dolů, organizace Green Gas DPD, a. s. se sídlem v Paskově. 
Uvedené organizace jsou současně správci uvedených dobývacích prostorů (dále také DP). 
Ochrana výhradního ložiska černého uhlí v uvedeném DP Dolní Suchá evid. č. 2 0031 je 
řešena nově vydaným rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR, odboru výkonu státní 
správy IX, pracoviště Čs. legií 5, 702 00 Ostrava č. j. 748/580/16,30134/ENV; sp. zn. 
000370/A-10 ze dne 3. 5. 2016 a jeho příloh, vydaným pro ložiska černého uhlí v chráněném 
ložiskovém území 14400000 - Čs. části Hornoslezské pánve.
Ochrana stanoveného zvláštního dobývacího prostoru Dolní Suchá I evid. č. 4 0084 pro těžbu
hořlavého zemního plynu vázaného na uhelné sloje je zajišťována vydaným rozhodnutí č. j. 
1710/580/10,106942/ENV, sp. zn. 000370/A-10, ze dne 8. 12. 2010 MŽP Ostrava, které mění 
podmínky ochrany výhradních ložisek hořlavého zemního plynu vázaného na uhelné sloje v 
tomto CHLÚ a zahrnují jejích ochranu.
Uvedené rozhodnutí MŽP Ostrava byly, včetně příloh rozeslány dotčeným orgánům 
územního plánování.
DP jsou stanovené OBÚ dle ustanovení § 27 odst. 1 horního zákona a vedené v evidenci OBÚ 
v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 téhož zákona. 
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DP je nutno vyznačit v mapových přílohách návrhu ÚP změně č. 3 v souladu s ustanovením § 
26 odst. 3 horního zákona. 
Z pohledu územního plánování je dobývací prostor limitem území č. 57 a je nutno je v návrhu 
zadání územního plánu uvést i v textové části v kapitole Limity území.
Vyhodnocení:
Ochrana stanovených dobývacích prostorů je zajištěna v Územním plánu Havířov a změna    
č. 4 územního plánu je respektuje. Předmětné dobývací prostory jsou uvedeny v příloze 
Odůvodnění Územního plánu Havířov a jsou vymezeny v grafice Odůvodnění Územního 
plánu Havířov ve výkrese B.1 Koordinační výkres.   

4.
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, MZP/2019/580/7373 ze dne 
20.2.2019

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen „ministerstvo“), 
obdrželo vaše oznámení /v souladu s § 52 odst. 1 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 § 52 odst. 3 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, že k 
upravenému návrhu 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 obce. 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.

5.
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 
Ostrava, KHSMS 1664/2019/KA/HOK ze dne 20.2.2019

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 Magistrát města Havířova, Odboru územního rozvoje, ze 
dne 9.1.2019, s požadavkem o vyjádření návrhu změny č. 4 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. 4 územního plánu Havířov. 
Odůvodnění: 
Podáním ze dne 9.1.2019 Magistrát města Havířova, Odbor územního rozvoje, jako příslušný 
úřad územního plánování, oznámil zahájení řízení o vydání Změny č. 4 územního plánu 
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Havířov, a vyzval Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje jako dotčeného 
orgánu k uplatnění svých požadavků. 
Změna č. 4 Územního plánu Havířov je zpracována na základě zadání, které je součástí 
„Zprávy o uplatňování Územního plánu Havířov za období 04/2014 – 04/2018“. Tato zpráva 
byla upravena po projednání dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a následně byla 
projednána Zastupitelstvem města Havířova dne 23. 4. 2018. 
Důvodem pořízení změny je zejména: 
- aktualizace vymezené hranice zastavěného území ve vazbě na již realizovanou zástavbu v 
zastavitelných plochách vymezených platným územním plánem - prověření záměrů města 
Havířova uvedených v kapitole B.3 „Zprávy“ (vyhodnocení splnění požadavků zadání) 
- prověření návrhů občanů na změnu územního plánu uvedené v příloze „Zprávy“ 
(vyhodnocení splnění požadavků zadání) 
- prověření souladu platného Územního plánu Havířov s Úplným zněním Zásad územního 
rozvoje Moravskoslezského kraje po vydání Aktualizace č. 1 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje jako dotčený správní úřad po 
prostudování podkladů neuplatňuje požadavky na obsah návrhu změny č. 4 územního plánu 
Havířov. 
Vyhodnocení:
Bez připomínek.

6.
Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. Října 117, 
702 18 Ostrava, MSK 6672/2019 ze dne 20.2.2019

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. 4 územního plánu (ÚP) Havířov, toto koordinované stanovisko: 
Obsah změny: 
Změna č. 4 ÚP Havířov je zpracována na základě zadání, které je součástí Zprávy o 
uplatňování ÚP Havířov za období 04/2014 – 04/2018. Tato zpráva byla upravena po 
projednání dle ust. § 55 odst. 1 stavebního zákona a následně byla projednána. Důvodem 
pořízení změn je zejména: 
1) Aktualizace vymezené hranice zastavěného území ve vazbě na již realizovanou zástavbu v 
zastavitelných plochách vymezených platným územním plánem. 
2) Prověření záměrů města Havířova uvedených v kapitole B.3 Zprávy“ (podrobněji viz 
kapitola C.1) Vyhodnocení splnění požadavků zadání). 
3) Prověření návrhů občanů na změnu územního plánu uvedené v příloze „Zprávy“ 
(podrobněji viz kapitola C.1 )Vyhodnocení splnění požadavků zadání). 
4) Prověření souladu platného Územního plánu Havířov s Úplným zněním Zásad územního 
rozvoje Moravskoslezského kraje po vydání Aktualizace č. 1 (A1-ZÚR MSK). 
1/ zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 
Krajský úřad, jako dotčený orgán státní památkové péče ve smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se 
změnou č. 4 ÚP Havířov § 55b. 
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Odůvodnění: 
Krajský úřad, jako dotčený orgán státní památkové péče ve smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se 
změnou č. 4 ÚP Havířov § 55b (Veřejné projednání § 52 odst. 3). Z návrhu nevyplývají 
změny, které by měly negativní vliv na národní kulturní památku Památník obětem 
nacistického teroru v Havířově-Životicích tz., nebudou tak ohroženy její pietní a historické 
hodnoty. 
2/ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
Krajský úřad neuplatňuje stanovisko k návrhu změny č. 4 Územního plánu Havířova. 
Odůvodnění: 
Krajský úřad, vykonávající dle § 29 odstavec 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu § 40 odstavec 3) 
písmeno f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších přepisů, 
uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy. 
Z předloženého návrhu změny č. 4 Územního plánu Havířova vyplývá, že nedochází ke 
změně koncepce dopravní infrastruktury, a proto krajský úřad stanovisko nevydává. 
3/ zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 
Veřejné zájmy chráněné zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v působnosti krajského úřadu dle § 48a 
odst. 2 písm. b) lesního zákona nejsou předloženým návrhem změny č. 4 územního plánu 
Havířov ve fázi veřejného projednání dotčeny. Krajský úřad však upozorňuje, že k vydání 
územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa 
je nezbytný souhlas příslušného orgánu státní správy lesů podle § 14 odst. 2 lesního zákona, v 
daném případě Městský úřad Havířov, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. 
Odůvodnění: 
Dle § 48a odst. 2 písm. b) lesního zákona krajský úřad uplatňuje stanovisko k územním 
plánům obcí s rozšířenou působností. V rámci změny č. 4 ÚP Havířov nebyly umisťovány 
nové plochy na pozemky určené k plnění funkcí lesa, ale z dokumentace je zřejmé dotčení 
ochranného pásma 50 m od hranice lesa. Proto je nutno v části odůvodnění územního plánu 
vyhodnotit veškeré zastavitelné plochy umisťované ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. 
Také v tomto případě se zkoumají vlivy na PUPFL. V případě těchto navržených ploch je 
nezbytné vyhodnotit, zda bude s ohledem na existenci lesního porostu výstavba vůbec možná, 
tj. zda bude zachována funkce lesa a nebude ohrožena bezpečnost samotných staveb, 
v případech kdy by výška stromů v době mýtního věku (cca 40 – 45 m) přesahovala nejdelší 
rozměr konkrétního pozemku. Uspořádání staveb v ploše pak provést tak, aby případné stavby 
v navržených plochách byly ve vzdálenosti alespoň 40 m od okraje lesa. Krajský úřad podle § 
48a odst. 2 písm. b) lesního zákona uplatňuje stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou 
působností. 
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) vodního zákona nesouhlasí 
s předloženým návrhem změny č. 4 územního plánu v části vymezení plochy přestavby, 
označené 4/HM-P2, jako plochy přestavby občanského vybavení – veřejné infrastruktury 
specifické (OVx), z důvodu změny využití stávající stavby technické infrastruktury pro 
občanské vybavení (stravovací zařízení, administrativa, sklady pro zboží neškodné 
k životnímu prostředí apod.). 
Odůvodnění: 
Plocha přestavby 4/HM-P2 je v celém rozsahu situována v aktivní zóně záplavového území 
vodního toku Lučina, stanoveném opatřením krajského úřadu č. j. MSK 170277/2010 ze dne 
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19. ledna 2011. Podle § 67 odst. 1 vodního zákona se v aktivní zóně záplavového území 
nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby kromě uvedených výjimek (vodní díla, 
nezbytné stavby dopravní a technické infrastruktury, za daných předpokladů zřizování 
konstrukcí chmelnic). 
Upozornění: 
Krajský úřad doporučuje, mimo jiné v návaznosti na možné nepříznivé dopady současného 
klimatického vývoje, náležitě zvážit a odůvodnit vymezení nově zastavitelných ploch tam, 
kde není vyřešeno zásobování pitnou vodou a odvádění a likvidace odpadních vod centrálním 
způsobem. 
5/ zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
Krajský úřad není dotčeným orgánem dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o odpadech) a stanovisko 
nevydává. 
Odůvodnění: 
Dle § 79 odst. 1 písm. k) zákona o odpadech uplatňuje stanovisko k územním plánům 
a regulačním plánům 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 vyplývající 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) zákona, krajský úřad souhlasí s předloženým 
návrhem změny č. 4 územního plánu Havířov, ve fázi zrychleného veřejného projednávání dle 
§ 55 b stavebního zákona. 
Odůvodnění: 
Limity využití území, které krajský úřad hájí v souladu se zákonem o ochraně přírody a
krajiny jsou v návrhu změny č. 4 územního plánu Havířov respektovány. Návrhem změny č. 1 
územního plánu Havířova jsou respektovány podmínky ochrany územního systému 
ekologické stability (dále jen „ÚSES“), který je vymezen v souladu s koncepcí 
nadregionálního a regionálního ÚSES, vymezenou Zásadami územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje. Plochy řešené změnou č. 4 územního plánu Havířova se nacházejí 
mimo zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma, ptačí oblasti a evropsky významné 
lokality. 
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"), posoudil předložený návrh územního 
plánu, a to z hlediska zásad ochrany zemědělské půdy vymezených § 4 a § 5 uvedeného 
zákona. Na základě uvedených ustanovení krajský úřad konstatuje, že s předloženým návrhem 
nesouhlasí. 
Odůvodnění: 
Krajský úřad nesouhlasí s předloženým návrhem z důvodu vymezených zastavitelných ploch 
Z4/DS-Z1 a 4/DS-ZV1, přičemž své stanovisko odůvodňuje následovně: 
Při zpracování územního plánu je nutno postupovat v souladu s § 5 odst. 1 a 2 zákona 
o ochraně zemědělského půdního fondu, aby byla zajištěna ochrana zemědělské půdy. 
Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace jsou povinni řídit se zásadami této 
ochrany dle § 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, navrhnout a zdůvodnit 
takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
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řešením. Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně 
plánovací dokumentace na zemědělský půdní fond je vymezen výše uvedeným zákonem o
ochraně zemědělského půdního fondu a tuto problematiku dosud upravuje i příloha č. 3 
vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského 
půdního fondu. Kritéria vyhodnocení pro účely odnímání půdy ze zemědělského půdního 
fondu stanoví metodický pokyn ministerstva životního prostředí č. OOLP/1067/96 k 
odnímání ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního 
fondu. 
Předložený návrh změny č. 4 územního plánu navrhuje zábory zemědělské půdy v rozsahu 
4,60 ha. Z celkového záboru je 2,24 ha ve II. třídě ochrany, 1,46 ha ve III. třídě ochrany, 
0,84 ha ve IV. Třídě ochrany a 0,06 ha v V. třídě ochrany. Většina navržených zastavitelných 
ploch představují plochy, které je možno v zájmu kontinuity rozvoje řešeného území i nadále 
respektovat. 
Podle ust. § 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu je nutno pro nezemědělské 
účely použít především nezemědělskou půdu, zejména nezastavěné a nedostatečně využité 
pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb 
mimo toto území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. 
Musí-li v nezbytných případech dojít k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního 
fondu, je nutné postupovat v souladu se zásadami definovanými v § 4 odst. 1 písm. a) – f) 
zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.
Plochy vymezené pod ozn. Z4/DS-Z1 a 4/DS-ZV1, které jsou vymezovány nově, tj. nemají 
oporu ve stávající územně plánovací dokumentaci, jsou navrhovány na pozemcích II. třídy 
ochrany. Dle současně platné výše citované právní úpravy lze zemědělskou půdu I. a II. třídy 
ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad veřejným zájmem 
ochrany zemědělského půdního fondu. Mimo to, jelikož řada zastavitelných ploch ze 
stávajícího územního plánu není dosud využita, je u nově navrhovaných zastavitelných ploch 
vždy nutné řádně odůvodnit jejich nezbytnou potřebu. 
S ostatními navrhovanými plochami krajský úřad souhlasí, neboť tyto se buď nedotýkají 
zájmů ochrany zemědělského půdního fondu, nebo jsou z hlediska ochrany zemědělského 
půdního fondu akceptovatelné - Jedná se o zejména o plochy, které byly již předchozím 
územním plánem vymezeny jako zastavitelné, je odnímána jen nejnutnější plocha 
zemědělského půdního fondu v prolukách zastavěného území, dotýkají se méně kvalitní půdy, 
a úpravou záboru nedojde k významnému narušení organizace zemědělského půdního fondu, 
hydrologických a odtokových poměrů v území ani sítě zemědělských účelových komunikací. 
8/ zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
Krajský úřad podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), souhlasí se změnou územně 
plánovací dokumentací. 
Odůvodnění: 
Návrh změny 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, a s ním související Územní energetickou koncepcí Moravskoslezského kraje.
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 tohoto zákona, nejsou záměrem dotčeny. 
Odůvodnění: 
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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. Ve městě Havířov se nenachází žádný objekt zařazený dle zákona o prevenci 
závažných havárií do skupiny A či B. 
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 
Veřejné zájmy, chráněné uvedeným zákonem v působnosti krajského úřadu dle § 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), nejsou předmětnou 
územně plánovací dokumentací dotčeny. 
Odůvodnění: 
V rámci stanoviska a uplatnění požadavků dotčených orgánů na obsah ÚP ve smyslu § 47 
stavebního zákona (č. j. MSK 144620/2017 ze dne 28.11.2017) nebyl uplatněn požadavek na 
posouzení vlivů předmětné koncepce na životní prostředí dle uvedeného zákona, krajský úřad 
tudíž neuplatňuje stanovisko dle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
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 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) – 2) Bez připomínek.
Ad 3) Bez připomínek. Upozornění vzato na vědomí.
Ad 4) Je respektováno. Na základě nesouhlasného stanoviska dotčeného orgánu z hlediska 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů v části vymezené plochy přestavby označené 4/HM-P2, jako plochy 
přestavby občanského vybavení - veřejné infrastruktury specifické (OVx), je tato plocha 
v rámci úprav po veřejném projednání návrhu v plném rozsahu vypuštěna z řešení změny č. 4 
Územního plánu Havířov. Dle stanoviska dotčeného orgánu je plocha přestavby 4/HM-P2 
v celém rozsahu situována v aktivní zóně záplavového území vodního toku Lučina, 
stanoveném opatřením krajského úřadu č. j. MSK 170277/2010 ze dne 19. ledna 2011. Podle 
§ 67 odst. 1 vodního zákona se v aktivní zóně záplavového území nesmí umísťovat, povolovat 
ani provádět stavby kromě uvedených výjimek (vodní díla, nezbytné stavby dopravní 
a technické infrastruktury, za daných předpokladů zřizování konstrukcí chmelnic). 
Ad 5) Bez připomínek.
Ad 6) Vydán souhlas s návrhem řešení.
Ad 7) Je respektováno. Dotčený orgán z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů vydal nesouhlasné stanovisko, 
kde uvedl nesouhlas s předloženým návrhem řešení vymezených zastavitelných ploch 4/DS-
Z1 a 4/DS-ZV1 z důvodu záboru zemědělského půdního fondu na pozemcích II. třídy 
ochrany, protože tyto pozemky lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem 
převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.
Na základě vydaného nesouhlasného stanoviska dotčeného orgánu pořizovatel svolal jednání 
ve věci dořešení rozporu při projednávání změny územního plánu. Na jednání, které proběhlo 
dne 22.3.2019 byly pořizovatelem vysvětleny důvody vymezení těchto zastavitelných ploch. 
Dotčený orgán na základě jednání konstatoval, že tyto informace bere na vědomí a na základě 
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nové žádosti o posouzení ze strany pořizovatele znovu posoudí záměr k požadované 
zastavitelné ploše 4/DS-Z1 občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS). 
Dále bylo dohodnuto, že vymezená plocha 4/DS-ZV1 pro veřejné prostranství - veřejná zeleň
bude z řešení návrhu změny vypuštěna. Pořizovatel dne 27.3.2019 zaslal dotčenému orgánu 
žádost o přehodnocení uvedeného stanoviska.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako dotčený 
orgán vydal dne 3.4.2019 pod č.j. MSK 44410/2019 navazující stanovisko k návrhu změny 
územního plánu Havířov, kde je uvedeno následující:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 
„krajský úřad“), obdržel dne 27. 3. 2019 vaši žádost o vydání navazujícího stanoviska 
dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k návrhu územního plánu Havířov 
změny č. 4. (dále jen „návrh ÚP“). K návrhu ÚP bylo z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o ochraně ZPF“), vydáno nesouhlasné stanovisko v rámci bodu 7 koordinovaného stanoviska 
č.j. MSK 6672/2019 ze dne 15. 2. 2019. 
Krajský úřad jako dotčený správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle § 17a
zákona o ochraně ZPF posoudil v rámci předmětného koordinovaného stanoviska návrh ÚP, 
a to z hlediska zásad ochrany zemědělské půdy vymezených § 4 a § 5 uvedeného zákona, 
přičemž konstatoval, že s předloženým návrhem ÚP nesouhlasí, a to z důvodu vymezení 
zastavitelných ploch 4/DS-Z1, 4/DS-ZV1. Krajský úřad konstatoval, že dle současně platné 
právní úpravy na úseku ochrany zemědělského fondu lze zemědělskou půdu I. a II. třídy 
ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad veřejným zájmem 
ochrany zemědělského půdního fondu. 
K výše uvedenému se dne 22. 3. 2019 konalo na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje 
odboru ochrany přírody a zemědělství jednání za účasti zástupců krajského úřadu 
a oprávněného pořizovatele návrhu ÚP (dále jen „jednání“). Na základě jednání, z něhož byl 
pořizovatelem pořízen záznam, byly projednány a dohodnuty následující úpravy návrhu ÚP: 
Plocha 4/DS-Z1 – plocha pro občanskou vybavenost-sportovní a rekreační zařízení – oproti 
jiným okrajovým částem města Havířov se v katastrálním území Dolní Suchá nenachází 
žádná zastavitelná plocha vymezená pro občanskou vybavenost. Nejedná se zde o zájem 
individuální, ale naopak o záměr vybudování sportovně-rekreačního zázemí pro volnočasové 
aktivity pro obyvatele Dolní Suché, případně Šumbarku a dalších obyvatel a návštěvníků čili 
široké veřejnosti. Jedná se o plochu dobře dopravně přístupnou s možností napojení na 
veškerou stávající technickou infrastrukturu. Vymezenou plochou nedochází k narušení a 
organizaci ucelených bloků zemědělského půdního fondu ani k narušení hydrologických a 
odtokových poměrům v území. 
Plocha 4/DS-ZV1 – plocha veřejného prostranství - veřejná zeleň bude z návrhu ÚP 
vypuštěna.
Krajský úřad na základě pořizovatelem doložených podkladů s předloženou úpravou návrhu 
ÚP souhlasí. Pořizovatel předložil v rámci žádosti o přehodnocení závazného stanoviska 
dostatečné odůvodnění nezbytnosti potřeby navrhovaného záboru zastavitelných ploch. Tímto 
postupem dochází z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu k přehodnocení vyjádření 
a změně bodu 7 uvedeného koordinovaného stanoviska ze dne 15. 2. 2019, vedeného pod č. j. 
MSK 6672/2019, s tím, že krajský úřad v případě všech ploch s předloženým návrhem 
souhlasí. Ostatní vyjádření uvedená v tomto koordinovaném stanovisku nejsou závěrem 
přijatým z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dotčena.
Vymezená plocha 4/DS-ZV1 pro veřejné prostranství - veřejná zeleň je z řešení změny 
územního plánu v plném rozsahu vypuštěna.
Navazující stanovisko dotčeného orgánu je respektováno. 
Ad 8) Vydán souhlas s návrhem řešení.
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Ad 9) – 10) Bez připomínek.

Stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a 
stavebního řádu k návrhu změny č. 4 Územního plánu Havířov dle ust. § 55b odst. 4 
stavebního zákona č.j. MSK 33688/2019 ze dne 9.4.2019
Dopisem ze dne 4. 3. 2019 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. 4 
Územního plánu Havířov dle ust. § 55b odst. 4 stavebního zákona. Podklady k žádosti jste 
doplnili dne 27. 3. 2019. 
Pořizovatelem změny č. 4 Územního plánu Havířov je Magistrát města Havířova, odbor 
územního rozvoje, projektantem je Ing. arch. Vladimíra Fusková (číslo autorizace 
ČKA01022). Orgánem příslušným k vydání změny č. 4 Územního plánu Havířov je 
Zastupitelstvo města Havířova. Zadání změny č. 4 Územního plánu Havířov a informace 
o formě pořízení této změny územního plánu zkráceným postupem jsou obsaženy ve zprávě o
uplatňování Územního plánu Havířov, kterou schválilo Zastupitelstvo města Havířova dne 23. 
4. 2018, usnesením č. 970/25ZM/2018. 
Předmětem změny č. 4 Územního plánu Havířov je uvedení Územního plánu Havířov, ve 
znění změn č. 1 až 3, (dále jen „Územní plán Havířov“) do souladu se Zásadami územního 
rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění aktualizace č. 1, aktualizace vymezení 
zastavěného území, dílčí změny funkčního využití území a změny regulací. 
V souladu s ust. § 55b odst. 4 stavebního zákona byly k žádosti předloženy tyto podklady: 
1. návrh změny č. 4 Územního plánu Havířov 
2. kopie stanovisek a připomínek uplatněných k návrhu změny č. 4 Územního plánu Havířov 
a dokladů z dohodovacích jednání: 
- Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územ. zájmů, ze dne 
15. 2. 2019 
- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ze dne 18. 1. 2019 
- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX ze dne 18. 2. 2019 
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 20. 2. 2019 
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 
15.2.2019 
- záznam z jednání ze dne 22. 3. 2019 a žádost o přehodnocení stanoviska ze dne 26.3.2019 
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého ze dne 17.1.2019 
- Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ze dne 28.2.2019 
- Povodí Odry, státní podnik ze dne 14. 2. 2019 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 15. 2. 2019 
- Magistrát města Karviné ze dne 20. 2. 2019 
- Veolia Energie ČR, a.s. ze dne 
- Baliga František a Baligová Anna ze dne 20. 2. 2019 
- Ing. Jan Kotula, zastoupený advokátem JUDr. Vladimírem Zonkem, ze dne 19.2.2019 
Z dohodovacího jednání s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem životního 
prostředí a zemědělství, vyplynul požadavek na vypuštění navržené zastavitelné plochy 4/DS-
ZV1 veřejných prostranství. Dále byl doložen nesouhlas dotčeného orgánu z hlediska zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, s navrženou změnou funkčního využití plochy přestavby 4/HM-P2, která je 
situována v aktivní zóně záplavového území. 
Námitky byly podány proti vypuštění požadavku na zachování dodávky tepla ze soustavy 
CZT pro stávající odběratele, proti navrženému přeřazení zastavitelné plochy obytné smíšené 
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venkovské BL-Z49 do plochy územní rezervy 4/BL-R1 a proti nezařazení pozemků do 
zastavitelných ploch dle žádosti vlastníků (žádosti o změnu územního plánu se vyřizují 
postupem dle ust. § 46 stavebního zákona, případně § 55a stavebního zákona). 
Posouzení návrhu změny č. 4 Územního plánu Havířov z hlediska ust. § 55b odst. 4 
stavebního zákona 
Dle ust. § 55b odst. 4 stavebního zákona krajský úřad posoudil návrh změny č. 4 Územního 
plánu Havířov z hlediska: 
1. zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
2. souladu s politikou územního rozvoje 
3. souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
ad 1. Zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
Změnou č. 4 Územního plánu Havířova nejsou navrhovány žádné záměry nadmístního 
významu, které přesahují hranice statutárního města Havířova a nejsou obsaženy v Zásadách 
územního rozvoje Moravskoslezského kraje. 
Ze záměrů, které se dotýkají území sousedních obcí, je změnou č. 4 Územního plánu Havířov 
navržena veřejně prospěšná stavba D12 - optimalizace celostátní tratě č. 321 Ostrava-Svinov -
Havířov - Český Těšín, kterou je upřesněna veřejně prospěšná stavba DZ14 vymezená 
aktualizací č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Dále je změnou č. 4 
Územního plánu Havířov z veřejně prospěšných staveb vypuštěn již realizovaný záměr E1 
výstavba vedení 400 kV Nošovice - Albrechtice zdvojením stávající linky ZVN 460 za 
účelem zvýšení přenosové kapacity, který byl v Zásadách územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje označen E45, a který byl aktualizací č. 1 Zásad územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje vypuštěn. 
Ze sousedních obcí se k návrhu změny č. 4 Územního plánu Havířova vyjádřilo statutární 
město Karviné, které k projednávané dokumentaci neuplatnilo žádné připomínky.
ad 2. Posouzení návrhu změny č. 4 Územního plánu Havířov z hlediska souladu s politikou 
územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
Území statutárního města Havířova se nachází z hlediska Politiky územního rozvoje ČR, ve 
znění aktualizace č. 1, kterou schválila Vláda ČR usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále 
jen PÚR ČR), v Metropolitní rozvojové oblasti Ostrava OB2. 
PÚR ČR jsou na území statutárního města Havířov vymezeny tyto záměry: 
ŽD9 koridor konvenční železniční dopravy Ostrava-Svinov - Havířov - Český Těšín; 
S6 koridor kapacitní silnice Bohumín - Havířov - Třanovice - Mosty u Jablunkova - hranice 
ČR/SR (- Žilina) 
Záměry vymezené PÚR ČR jsou upřesněny Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského 
kraje a jejich aktualizací č. 1 a Územním plánem Havířov a návrhem jeho změny č. 4. 
V souladu s čl. 25 Politiky územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1 není návrh plochy 
přestavby občanského vybavení - veřejné infrastruktury specifické OVx, 4/HM-P2, která se
nachází v aktivní zóně záplavového území. Není respektován stanovený požadavek na 
vytváření podmínek pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky 
a přírodními katastrofami v území, mezi které jsou zařazeny i záplavy, s cílem minimalizovat 
rozsah případných škod. Zohledněna nejsou ani omezení možnosti výstavby v aktivní zóně 
záplavového území, která jsou stanovena v § 67 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
ad 3. Posouzení návrhu změny č. 4 Územního plánu Havířova z hlediska souladu s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem 
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje nabyly účinnosti dne 4. 2. 2011. 
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje nabyla účinnosti dne 21. 
11. 2018. Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění aktualizace č. 1, 
(dále jen „ZÚR MSK“) je území statutárního města Havířova zařazeno do Metropolitní 
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rozvojové oblasti Ostrava OB2, do oblasti specifických krajin Ostravské pánve (E) Ostrava-
Karviná (E-01), do oblasti Beskydského podhůří (F) Třinec-Těšín (F-06) a přechodového 
pásma 83. 
ZÚR 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 (tento záměr byl upraven aktualizací č. 1 ZÚR MSK) 
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 (tento 
záměr byl vymezen aktualizací č. 1 ZÚR MSK) 
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
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 
ZÚR MSK stanovují požadavky na řešení a vzájemnou koordinaci při vymezování 
následujících ploch a koridorů v územně plánovacích dokumentacích dotčených obcí a na 
koordinaci územně plánovací činnosti. Ve vazbě na území statutárního města Havířov byl 
aktualizací č. 1 ZÚR MSK vymezen záměr nová transformovna 110/22 kV Havířov-Šumbark 
pro zajištění zásobování území elektrickou energií. Touto aktualizací byly ze ZÚR MSK 
vypuštěny záměry kanalizace Těrlicko-Havířov, napojení části Těrlicka na ÚČOV Havířov a 
rozšíření VDJ a VVDJ Šumbark včetně přívodního a zásobního řadu - akumulace vody, 
optimalizace tlaku. 
Návrh plochy přestavby občanského vybavení - veřejné infrastruktury specifické OVx, 4/HM-
P2, která se nachází v aktivní zóně záplavového území, není v souladu s požadavkem na 
účelné a hospodárné uspořádání území ve vymezených rozvojových oblastech stanoveným v 
bodě 18a textové části ZÚR MSK, dle kterého je nutno nové plochy pro občanskou 
vybavenost vymezovat v lokalitách mimo stanovená záplavová území. Tento návrh není v 
souladu ani s prioritou územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, 
která je stanovena v odst. 5 textové části ZÚR MSK: „V rámci územního rozvoje sídel 
preferovat lokality mimo stanovená záplavová území“. 
S výjimkou plochy 4/HM-P2 jsou Územním plánem Havířov a návrhem jeho změny č. 4 
respektovány republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území, zařazení území statutárního města Havířova do oblasti specifických krajin. Územním 
plánem Havířov a návrhem jeho změny č. 4 jsou upřesněny záměry vymezené ZÚR MSK na 
území statutárního města Havířova. 
ZÚR MSK vymezují ostatní civilizační hodnoty území nadmístního významu. V území 
statutárního města Havířova byly jako hodnoty stanoveny: 

 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). 
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Tyto hodnoty byly při zpracování Územního plánu Havířov a návrhu jeho změny č. 4 
zohledněny a respektovány. Změnou č. 4 Územního plánu Havířov, která se zpracovává, 
projednává a vydává v rozsahu měněných částí, je vymezena veřejně prospěšná stavba D12 s 
cílem umožnit realizaci stavby optimalizace celostátní tratě č. 321 Ostrava-Svinov – Havířov 
– Český Těšín. 
Závěr 
V souladu s ust. § 55b odst. 4 stavebního zákona krajský úřad posoudil Územní plán Havířova 
z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy, 
souladu s Politikou územního rozvoje
ČR, ve znění aktualizace č. 1, a se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve 
znění aktualizace č. 1. Krajský úřad konstatuje, že z těchto hledisek shledal tyto nedostatky: 

 Změnou č. 4 Územního plánu Havířov nebyla zohledněna změna ve vymezení 
specifické oblasti Karvinsko SOB4, která byla provedena aktualizací č. 1 ZÚR MSK. 
Z textové části Územního plánu Havířov nebyla vypuštěna informace o zařazení 
správního území města do specifické oblasti Karvinsko SOB4. 

 Návrh plochy přestavby občanského vybavení - veřejné infrastruktury specifické OVx, 
4/HM-P2, v aktivní zóně záplavového území není v souladu s čl. 25 Politiky územního 
rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1 ani s požadavkem ZÚR MSK, ve znění 
aktualizace č. 1, na účelné a hospodárné uspořádání území ve vymezených 
rozvojových oblastech a s prioritou územního plánování kraje pro zajištění 
udržitelného rozvoje území stanovenou v odst. 5 textové části ZÚR MSK, ve znění 
aktualizace č. 1 

 V textové části odůvodnění změny č. 4 Územního plánu Havířov je nutno záměr D30 ze 
ZÚR MSK označit dle úpravy provedené v aktualizaci č. 1, jelikož nebyla zohledněna 
úprava popisu tohoto záměru zohledňující jeho plošné rozšíření. 

Upozorňujeme, že v řízení o změně č. 4 Územního plánu Havířov lze pokračovat až na 
základě potvrzení krajského úřadu o odstranění nedostatků vydaného dle ust. § 55b odst. 4 
stavebního zákona.
Vyhodnocení:
Z hlediska posouzení návrhu změny dle ustanovení § 55b odst. 4 stavebního zákona byly 
Krajským úřadem Moravskoslezského kraje shledány nedostatky, která byly v rámci úpravy 
návrhu změny projektantem upraveny a odstraněny. Potvrzení o odstranění nedostatků 
v návrhu změny bylo vydáno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 11.6.2019 č.j. 
MSK 89184/2019.     

Stanovisko příslušného úřadu a příslušného orgánu ochrany přírody k úpravě návrhu 
změny č. 4 územního plánu Havířov dle § 53 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., ze dne 
9.5.2019 č.j. MSK 56628/2019
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále 
„krajský úřad“), jako dotčený orgán dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“) 
obdržel dne 18.04.2019 od pořizovatele změny č. 4 ÚP Havířov, kterým je Magistrát města 
Havířova, žádost o stanovisko příslušného úřadu a příslušného orgánu ochrany přírody 
a krajiny ve smyslu § 53 odst. 2 stavebního zákona, k upravenému návrhu změny ÚP. 
Úprava návrhu změny č. 4 ÚP Havířov se týká: 

 pozemků parc. č. 2580/21, 2580/59, 2580/76, 2580/77, 2580/104 a 2580/116 v k. ú. 
Dolní Suchá, které jsou v územním plánu Havířov součástí stabilizované plochy 
občanského vybavení – komerčních zařízení (OK) a budou úpravou 
změněny/převedeny do stabilizované plochy občanského vybavení – veřejné 
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infrastruktury (OV), dle skutečného využití stávajícího objektu občanského vybavení 
pro veřejnou správu; 

 z návrhu řešení změny bude vypuštěna vymezená plocha územní rezervy smíšená 
obytná venkovská (SV) označená 4/BL-R1 a bude ponecháno původní řešení
územního plánu Havířov; 

 na základě stanoviska dotčeného orgánu bude z návrhu řešení vypuštěna plocha 
přestavby občanského vybavení – veřejné infrastruktury specifické (OVx) označená 
4/HM-P2 a bude ponecháno původní řešení územního plánu Havířov; 

 drobných úprav textů. 
Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů 
Krajský úřad, příslušný podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, na základě ust. § 10i 
odst. 2 zákona a kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona nepožaduje zpracovat vyhodnocení 
vlivů upraveného návrhu změny č. 4 ÚP Havířov na životní prostředí. Odůvodnění: 
Krajský úřad konstatuje, že ve fázi návrhu zadání změny nebyl uplatněn požadavek na 
posouzení vlivů předmětné koncepce na životní prostředí dle uvedeného zákona. Krajský úřad 
stanovisko k posouzení vlivů provádění územního plánu na životní prostředí dle tohoto 
zákona nevydává. Krajský úřad vydal uvedené stanovisko dle § 53 odst. 2 stavebního zákona 
na základě podkladů předložených spolu s žádostí o vydání tohoto stanoviska, tedy na základě 
úprav změny č. 4 ÚP Havířov. 
Krajský úřad konstatuje, že z výše uvedeného je patrné, že ve změně územního plánu 
nebudou navrhovány plochy či koridory s významnými negativními vlivy na životní prostředí 
a veřejné zdraví, proto nebyl uplatněn požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů úprav 
územního plánu na životní prostředí. Příslušný úřad neshledal žádnou z charakteristik vlivů 
změny koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, ani charakteristiku dotčeného území, 
zejména s ohledem na pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivů, kumulativní 
a synergickou povahu vlivů, důležitost a zranitelnost oblasti, za významnou do té míry, aby 
bylo nutné tyto vlivy posoudit podle zákona. Závažnost a rozsah vlivů lze vyloučit, jelikož 
nebyly identifikovány žádné jako významné. Rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví 
z provedení koncepce nejsou významná. Nebyly identifikovány významné střety se zvláštními 
přírodními charakteristikami území nebo kulturním dědictvím. Rozsah úprav koncepce 
odpovídá míře urbanizace řešeného území, nebudou překročeny normy kvality životního 
prostředí. Přeshraniční povahu vlivů provedení koncepce lze vyloučit. Není stanoven 
požadavek na variantní řešení. 
Krajský úřad dále přihlédl ke skutečnosti, že příslušný orgán ochrany přírody (krajský úřad) 
ve svém stanovisku (viz níže) vyloučil významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany 
nebo celistvost evropsky významných lokalit. Stanovisko č. j. MSK 146353/2017 ze dne 
13.11.2017 zůstává i nadále v platnosti. 
Upozornění: 
Tímto stanoviskem není dotčena povinnost, v rámci řízení následujících po schválení 
územního plánu, jednotlivé záměry posoudit v rámci procesu posuzování vlivů záměru na 
životní prostředí (EIA) dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud tyto záměry 
budou naplňovat některá z ustanovení § 4 uvedeného zákona. 
Z hlediska zájmů, které hájí krajský úřad podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 
„krajský úřad“), příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně přírody a krajiny“), 
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obdržel v souladu s ust. § 53 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádost o vydání stanoviska 
podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Krajský úřad posouzením předložené koncepce podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody 
a krajiny dospěl k závěru, že nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi 
nebo záměry, významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit a ptačích oblastí. 
Odůvodnění: 
Cílem změny územního plánu je změna funkčního využití dotčených ploch na pozemcích p. č. 
2580/21, 2580/59, 2580/76, 2580/77, 2580/104, 2580/116 v k. ú. Dolní Suchá, které jsou 
v územním plánu Havířov součástí stabilizované plochy občanského vybavení – komerčních 
zařízení (OK) a budou úpravou změny převedeny do stabilizované plochy občanského 
vybavení - veřejné infrastruktury (OV), dle skutečného využití stávajícího objektu 
občanského vybavení pro veřejnou správu. Z návrhu řešení změny bude vypuštěna vymezená 
plocha územní rezervy smíšená obytná venkovská (SV) označená 4/BL-R1 a bude ponecháno
původní řešení územního plánu Havířov, a také na základě stanoviska dotčeného orgánu bude 
z návrhu řešení vypuštěna plocha přestavby občanského vybavení – veřejné infrastruktury 
specifické (OVx) označená 4/HM-P2 a bude ponecháno původní řešení územního plánu 
Havířov. V koncepci řešeném území se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani ptačí 
oblast, proto lze významné přímé vlivy na příznivý stav předmětů ochrany a celistvost těchto 
území tedy jednoznačně vyloučit. S ohledem na charakter úpravy návrhu změny územního 
plánu, lze taktéž zcela vyloučit významný vliv na předmět ochrany a celistvost evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí. Krajský úřad přitom vycházel z národního seznamu 
evropsky významných lokalit, který je stanoven Nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení 
národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů a z nařízení 
vlády, kterými jsou ve smyslu § 45e zákona o ochraně přírody a krajiny stanoveny ptačí 
oblasti. 
Poučení: 
Toto stanovisko nenahrazuje jiná správní opatření a rozhodnutí, která se k posuzované 
koncepci vydávají podle zvláštních předpisů. 
Závěr: 
Krajský úřad posoudil úpravu návrhu změny č. 4ÚP Havířov ve smyslu § 53 odst. 2 
stavebního zákona a na základě jednotlivých ustanovení zvláštních zákonů, na základě nichž 
je příslušný vydat stanovisko k územně plánovací dokumentaci.
Vyhodnocení:
Na základě posouzení orgán ochrany přírody nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů 
upraveného návrhu změny č. 4 ÚP Havířov na životní prostředí a dospěl k závěru, že nemůže 
mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, významný vliv na předmět 
ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 

V rámci opakovaného veřejného projednání návrhu změny byla uplatněna tato 
stanoviska dotčených orgánů:

1.
Obvodní báňský úřad, Veleslavínova 18, Ostrava – Moravská Ostrava,č.j. SBS 
20920/2019/OBÚ-05 ze dne 21.6.2019

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 § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, vzpp., k Vašemu oznámení ve shora uvedené věci uplatňuje stanovisko, ve kterém 
nemá připomínky ani námitky proti předmětnému návrhu změny a zároveň 
Požaduje dodržení ustanovení § 15 odst. 1 horního zákona: K… zabezpečení ochrany 
nerostného bohatství jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územně plánovací 
dokumentace povinni… navrhovat řešení, které je z hlediska ochrany a využití nerostného 
bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější, včetně ochrany 
území dobývacích prostorů (dále DP) a zvláštních dobývacích prostorů (dále ZDP) viz níže, 
které byly stanoveny dle ustanovení § 27 odst. 1 horního zákona pro dobývání výhradních 
ložisek nerostu a vedených v evidenci OBÚ:
-DP Dolní Suchá, ID: 2 0031, DP Petřvald I, ID: 2 0032, stanovené pro těžbu výhradního 
ložiska nerostu černé uhlí, evidované na oprávněnou organizaci OKD, a. s., IČ: 059 79 277. 
-ZDP Petřvald III, ID: 4 0063, ZDP Horní Suchá I, ID: 4 0083 a ZDP Dolní Suchá I, ID: 4 
0084, stanovené pro těžbu hořlavého zemního plynu vázaného na uhelné sloje, evidované na 
oprávněnou organizaci Green Gas DPB, a. s., IČ: 004 94 356.
Vyhodnocení:
Ochrana stanovených dobývacích prostorů je zajištěna v Územním plánu Havířov a změna    
č. 4 územního plánu je respektuje. Předmětné dobývací prostory jsou uvedeny v příloze 
Odůvodnění Územního plánu Havířov a jsou vymezeny v grafice Odůvodnění Územního
plánu Havířov ve výkrese B.1 Koordinační výkres.   

2.
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1, MPO 46694/2019 ze dne 
4.7.2019

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, uplatňujeme k výše 
uvedené územně plánovací dokumentaci podle ustanovení § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
následující stanovisko. S upraveným a posouzeným návrhem změny č. 4 Územního plánu 
Havířov, souhlasíme.
Úpravy provedené na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu změny č. 4 
Územního plánu Havířov respektují podmínky ochrany a využití nerostného bohatství 
v řešeném území.
Vyhodnocení:
Bez připomínek.

3.
Ministerstvo obrany ČR, Tychonovova 1, Praha 6, čj. MO 198776/2019-1150 ze dne 4.7.2019 

Odbor ochrany územních zájmů, Sekce nakládání s majetkem, 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, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 
stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, jehož obsah je 
závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu 
důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů Ministerstva obrany do návrhu územně plánovací 
dokumentace. 
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 
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- Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany, která je nutno 
respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a 
doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dle ÚAP jev 102a). 
V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany. 
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 
- větrných elektráren 
- výškových staveb 
- venkovního vedení VVN a VN 
- základnových stanic mobilních operátorů 
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 
m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. 
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma se dotýkají celého správního území, zapracujte tento 
limit do grafické části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního 
výkresu. “Celé správní území je situováno v ochranných pásmech leteckých zabezpečovacích 
zařízení Ministerstva obrany“. 
- 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….) 
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 
Vzhledem k tomu, že tento zájem se dotýká celého správního území zapracujte do grafické 
části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu: „Celé 
správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování 
vyjmenovaných druhů staveb“. 
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené zájmy a vymezené území a 
zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní 
zájmy Ministerstva obrany a do grafické části - koordinačního výkresu. 
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. 
Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území 
nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve 
veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. 
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Toto stanovisko Ministerstva obrany je uplatněno v kontinuitě na poskytnuté údaje o území 
úřadu územního plánování pro zpracování územně analytických podkladů ORP a v návaznosti 
na vydané stanovisko k veřejnému projednání. 
Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu 
zapracování výše uvedených vymezených území MO do textové i grafické části v souladu s 
tímto stanoviskem. Jedná se o provedení úprav části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci 
předložené ÚPD. Veškeré požadavky Ministerstva obrany jsou uplatněny ve veřejném zájmu 
na zajištění obrany a bezpečnosti státu a jsou deklarací stávajících strategicky důležitých 
limitů v území, jejichž nerespektování by vedlo k ohrožení funkčnosti speciálních zařízení 
MO.
Vyhodnocení:
Je respektováno.

4.
Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. Října 117, 
702 18 Ostrava, MSK 92800/2019 ze dne 10.7.2019

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 úpravám 
návrhu změny č. 4 územního plánu (ÚP) Havířov, provedeným po prvním veřejném 
projednání, toto koordinované stanovisko: 
1/ zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 
Krajský úřad, jako dotčený orgán státní památkové péče ve smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. c)
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s 
návrhem ÚP Havířov změna č. 4. 
Odůvodnění: 
Z návrhu nevyplývají změny, které by měly negativní vliv na národní kulturní památku 
Památník obětem nacistického teroru v Havířově-Životicích, tzn. nebudou tak ohroženy její 
pietní, historické a architektonické hodnoty. 
2/ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
Krajský úřad neuplatňuje stanovisko k návrhu změny č. 4 Územního plánu Havířova, který 
byl upraven na základě výsledků prvního veřejného projednání. 
Odůvodnění: 
Krajský úřad, vykonávající dle § 29 odstavec 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu § 40 odstavec 3) 
písmeno f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
neuplatňuje stanovisko k návrhu změny č. 4 Územního plánu Havířova, který byl upraven na 
základě výsledků prvního veřejného projednání s odůvodněním, že provedené úpravy se 
nedotýkají řešení silnic II. ani III. třídy. 
3/ zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 
Veřejné zájmy chráněné zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v působnosti krajského úřadu dle § 48a 
odst. 2 písm. b) lesního zákona nejsou úpravami po předchozím veřejném projednání dotčeny. 
Odůvodnění: 
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Dle § 48a odst. 2 písm. b) lesního zákona krajský úřad uplatňuje stanovisko k územním 
plánům obcí s rozšířenou působností. V rámci úprav změny č. 4 ÚP Havířov nejsou 
umisťovány nové plochy na pozemky určené k plnění funkcí lesa ani do ochranného pásma 
50 m od hranice lesa. 
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 
navrženými změnami územního plánu, ke kterým došlo od veřejného projednání. 
Odůvodnění: 
Navržené změny územního plánu, ke kterým došlo od veřejného projednání, respektují 
veřejné zájmy vyplývající z vodního zákona. 
5/ zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
Krajský úřad není dotčeným orgánem dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o odpadech) a stanovisko 
nevydává. 
Odůvodnění: 
Dle § 79 odst. 1 písm. k) zákona o odpadech uplatňuje stanovisko k územním plánům a 
regulačním plánům 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) zákona, krajský úřad souhlasí s předloženým 
návrhem změny č. 4 ÚP Havířov, ve fázi opakovaného veřejného projednání ÚP 
pořizovaného zkráceným postupem dle § 55 b stavebního zákona. 
Odůvodnění: 
Úpravy provedené po prvním veřejném projednání, se nedotýkají zájmů, které je příslušný 
hájit krajský úřad. 
Dle § 77a odst. 6 zákona je krajský úřad příslušný hodnotit regionální územní systém 
ekologické stability (ÚSES). Územní plán vymezuje regionální území systém ekologické 
stability (ÚSES), vymezený v ZÚR MSK.
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, 
posoudil předložený návrh ÚP Havířov změna č. 4 z hlediska zájmů tohoto zákona, a s 
předloženým návrhem souhlasí. 
Odůvodnění: 
Z předloženého návrhu ÚP Havířov změna č. 4 vyplývá, že nedochází k takovým úpravám 
návrhu, které by byly v rozporu se zájmy ochrany zemědělského půdního fondu definovanými 
§ 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, a které by byly odlišné od předchozího 
projednání a odsouhlasení koncepce z hlediska ochrany zemědělské půdy. 
8/ zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
Krajský úřad podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), souhlasí s územně plánovací 
dokumentací. 
Odůvodnění: 
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Návrh změny č. 4 územního plánu Havířov není v rozporu s platným programem zlepšování 
kvality ovzduší, z něhož krajský úřad vychází podle § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší, a 
s ním související Územní energetickou koncepcí Moravskoslezského kraje. 
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: 
Na území obce není žádný objekt zařazený do skupiny A či B dle uvedeného zákona. 
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 
Veřejné zájmy, chráněné uvedeným zákonem v působnosti krajského úřadu dle § 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), nejsou předmětnou 
územně plánovací dokumentací dotčeny. 
Odůvodnění: 
V rámci stanoviska k obsahu změny ÚP nebyl uplatněn požadavek na posouzení vlivů 
předmětné koncepce na životní prostředí dle uvedeného zákona, krajský úřad tudíž 
neuplatňuje stanovisko dle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Závěr 
Krajský úřad posoudil návrh ÚP ve smyslu § 55 odst. 2 a 52 odst. 1 stavebního zákona, podle 
ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, na základě nichž je krajský úřad příslušný k 
vydávání stanovisek k předmětné územně plánovací dokumentaci. S ohledem na vše uvedené 
vydal krajský úřad postupy podle části čtvrté správního řádu coby dotčený orgán toto 
koordinované stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, jež je závazným 
podkladem pro opatření obecné povahy vydávané podle stavebního zákona.
Vyhodnocení:
1) -10) Bez připomínek.

5.
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, MZP/2019/580/60 ze dne 
16.7.2019

Ministerstvo jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 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, že k upravenému návrhu 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.
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Vyhodnocení:
Bez připomínek.

Stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a 
stavebního řadu k upravenému návrhu změny č. 4 Územního plánu Havířov dle ust. § 52 
odst. 3 a § 55b stavebního zákona č.j. MSK 92801/2019 ze dne 17.7.2019  
Dopisem ze dne 12.06.2019 jste v souladu s ust. § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) oznámili Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního 
plánování a stavebního řádu, (dále jen „krajský úřad“) opakované veřejné projednání návrhu 
změny č. 4 Územního plánu Havířov (dále jen „změna č. 4“), které bylo svoláno na den 
15.07.2019. Změna č. 4 je pořizována zkráceným postupem. 
Dle ust. § 53 odst. 2, 52 odst. 3 a 55b odst. 7 stavebního zákona krajský úřad jako nadřízený 
orgán uplatní nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání stanovisko k 
částem řešení, které byly od předchozího veřejného projednání změněny. Tyto úpravy jsou 
specifikovány v kapitole C.2 textové části odůvodnění změny č. 4. Kromě akceptovaných 
požadavků krajského úřadu, které byly uplatněny v rámci projednání návrhu změny č. 4 dle 
ust. § 55b odst. 4 stavebního zákona, byly v návrhu změny č. 4 v souladu s vyhodnocením 
předchozího projednání provedeny tyto úpravy: 

vypuštění navržené plochy veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) 4/DS-ZV1, 
ponechání plochy zemědělské – orná půda, trvalé travní porosty (Z) 

vypuštění navržené územní rezervy 4/BLR1, ponechání vymezené zastavitelné 
plochy smíšené obytné venkovské (SV) BL-Z49 

návrh změny využití stabilizované plochy občanského vybavení – komerčních 
zařízení (OK) na stabilizovanou plochu občanského vybavení – veřejné 
infrastruktury (OV) dle skutečného využití stávajícího objektu občanského 
vybavení pro veřejnou správu 

úprava textové části (vypuštění navržené úpravy textu) a textové části odůvodnění 
úprava koordinačního výkresu (vypuštění zrušené nemovité kulturní památky) a jeho 

legendy 
Krajský úřad jako nadřízený orgán územního plánování posoudil dle ust. § 52 odst. 3 
stavebního zákona části řešení změny č. 4, které byly od prvního veřejného projednání 
změněny, z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní 
vztahy, souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění aktualizace č. 1 a 
souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění aktualizace č. 1. 
Krajský úřad konstatuje, že v posouzení z výše uvedených hledisek neshledal v návrhu změny 
č. 4 nedostatky.
Vyhodnocení:
Bez připomínek.

M) STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5

Změna č. 4 Územního plánu Havířov je zpracována na základě zadání, které je součástí 
Zprávy o uplatňování Územního plánu Havířov za období 04/2014 – 04/2018 (dále jen 
„Zpráva“). Tato zpráva byla upravena po projednání dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a následně byla projednána Zastupitelstvem města Havířova v souladu s § 6 odst. 5 
písm. e) stavebního zákona dne 23.4.2018 pod číslem usnesení 970/25ZM/2018. 
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Zastupitelstvo města Havířova současně schválilo pořízení změny č. 4 územního plánu 
zkráceným postupem dle ustanovení § 55b stavebního zákona.
Z výsledku projednání zprávy, jejíž součástí byly pokyny pro zpracování návrhu změny 
územního plánu v rozsahu zadání změn, vyplývá, že nebyl stanoven požadavek na 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí pro Změnu č. 4. 
Posouzením návrhu ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů byl krajským úřadem vyloučen vliv na evropsky významné lokality 
a na ptačí oblasti.
Z výše uvedeného vyplývá, že stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství podle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo vydáno.

N) SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ZOHLEDNĚNO, 
S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY 
NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY

Stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství nebylo vydáno.

O) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK   
UPLATNĚNÝCH K NÁVRHU ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU

V rámci veřejného projednávání změny č. 4 Územního plánu Havířov byly uplatněny 
tyto námitky.

1)
JUDr. Vladimír Zonek, advokátní kancelář se sídlem Vítězná 3334/7 Ostrava na základě plné 
moci ze dne 13.2.2019 podepsané Ing. Janem Kotulou, bytem U Statku 301/1, Havířov –
Bludovice, námitka podaná dne 19.2.2019

Ing. Jan Kotula, jako vlastník pozemku parc. č. 1369/1, orná půda, o výměře 147971 m2 a 
pozemku parc. č. 1370/1, trvalý travní porost, o výměře 114597 m2, obojí v k.ú. Bludovice, 
obec Havířov (oba pozemky dále také jen „dotčené pozemky“), tímto podává námitku proti 
návrhu změny č. 4 územního plánu Havířov, kterou odůvodňuje takto:
Tato námitka směřuje proti záměru změny č. 4 územního plánu Havířov, a to proti ustanovení
uvedenému v kapitole E.23) Vymezení ploch územních rezerv a stanovení možného 
budoucího využití, kdy v textové části platného územního plánu Havířov, oddíle J, je uveden 
výčet ploch územních rezerv a stanovení jejich možného budoucího využití a změnou č. 4 je 
do ploch územních rezerv přeřazena část zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské 
označené BL-Z49. Plocha územní rezervy je označena 4/BL-R1. Důvodem pro přeřazení 
podstatné části této plochy o rozloze 10,32 ha do územních rezerv je, že plocha od doby 
vydání územního plánu Havířov v roce 2014 nebyla využita pro výstavbu.
Tato plocha 4/BL-R1 se nachází na dotčených pozemcích a je vymezena na výřezu 
z mapových listů 4-4, 4-5, 3-4, 3-5, který je součástí návrhu změny č. 4 územního plánu 
Havířov a je přiložen k těmto
námitkám.
Ing. Jan Kotula s doplněním plochy 4/BL-R1 do ploch územních rezerv nesouhlasí a žádá 
ponechat tuto plochu, v plochách: smíšené obytné venkovské … BL-Z.
Záměr je ve vztahu k této změně odůvodněn těmito důvody:
1) má se jednat o zastavitelnou plochu, která dosud nebyla zastavěna,
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2) urbanistickým hlediskem – zabránit srůstání obcí,
3) umožněním výstavby občanům Havířova (výslovně uvedeno při veřejném projednání dne 
13. února 2019).
ad 1) Ing. Jan Kotula je vlastníkem dotčených pozemků, ke kterým nabyl vlastnické právo na 
základě darovací smlouvy ze dne 25. května 2017 s právními účinky vkladu vlastnického 
práva ke dni 25. května 2017. Právními předchůdci Ing. Jana Kotuly ve vztahu k dotčeným 
pozemkům byli manželé Ing. Karel Kotula a Mgr. Alena Kotulová.
Důkaz: LV č. 2451 pro k.ú. Bludovice – částečný
darovací smlouva z 25. května 2017
Plocha 4/BL-R1 dosud nebyla využita pro výstavbu, jelikož se jedná o rozsáhlou a finančně 
nákladnou investici a Ing. Jan Kotula je vlastníkem dotčených pozemků teprve od května 
2017. Po celou dobu, a to i právními předchůdci Ing. Jana Kotuly, jsou prováděny projektové 
práce, kdy na dané ploše byly realizovány zastavovací studie, které prověřovaly mimo jiné 
finanční náročnost projektu, kapacity inženýrských sítí, včetně napojení na dopravní 
infrastrukturu, vliv stavby na okolí, na životní prostředí, krajinný ráz apod.
Jako zásadní považuje investor moderní způsob odvodu splaškových vod připojením na 
veřejnou kanalizaci, tedy bez budování žump pro jednotlivé rodinné domy. Byl hledán způsob 
odkanalizování splaškových vod. Od roku 2008 bylo jednáno s majiteli pozemků v 
Prostředních Bludovicích. Záměrem bylo napojení na stávající řád splaškové kanalizace na 
pozemcích parc. č. 1047 a 1048 v k. ú. Prostřední Bludovice. Majiteli byly vyčleněny 
pozemky parc. č. 1025/15 a 1025/16 v k. ú. Prostřední Bludovice pro vedení inženýrských sítí 
apod. Jednání se vleklo a po úpadku majitele kanalizace, I. Družstevní záložny, bylo později 
jednáno se společností Reacont a.s., majitelem pozemků parc. č. 1025/15, 1025/16 a 78/2 v 
k.ú. Prostřední Bludovice, ta pozemky prodala. S p. Karlem Michalem dalším majitelem 
parcel, byla prostřednictvím advokátní kanceláře Mgr. Petry Faldynové - advokátky, z 
Nového Jičína, sepsána kupní smlouva na odkup potřebných parcel č. 1025/15, 1025/16 a 
78/2 , ale ten později od prodeje nakonec ustoupil.
Město Havířov vypracovalo projekt, včetně územního řízení na odkanalizování oblasti 
Zákostelí - Lipky. Právní předchůdci Ing. Jana Kotuly sami nabídli trasu kanalizace přes 
jejich pozemky s napojením do stávající kanalizace v ulicích Na Kempách a U Statku - stoka 
C. Realizací tohoto projektu je možné území odkanalizovat. Výstavba této kanalizace je 
Magistrátem města Havířov stále odkládána. Dne 18. srpna 2015 bylo vydáno „Rozhodnutí o 
prodloužení platnosti územního rozhodnutí“. S prodloužením platnosti na dobu 5-ti let, to je 
do srpna 2020. Protože převážná část trasy budoucí kanalizace by měla vést přes pozemky 
Ing. Kotuly, jeho právní předchůdci znovu vydané „Rozhodnutí o prodloužení územního 
rozhodnutí“ podpořili svými podpisy. Realizace celého projektu ze stany Statutárního města 
Havířov se stále odkládá a tím není umožněna realizace investičního záměru Ing. Jana Kotuly 
na dotčených pozemcích. Plocha je řešena jako komplexní celek. Vyjmutím části plochy a 
přeřazením plochy do územní rezervy ztrácí celé území hodnotu a smysl plánovaného 
projektu. V rámci změny č. 4 územního plánu Havířov je vlastníkovi pozemku ponechána 
plocha pro výstavbu s označením BL-Z49, nicméně zastavěním této části plochy vznikne 
pouze otevřený a nedokončený záměr, který investor zamýšlí.
Plocha pro výstavbu s označením BL-Z49 dle změny č. 4 územního plánu Havířov je svým 
tvarem, umístěním a rozlohou zcela nevhodná k zastavění. Tato plocha jednak navazuje na 
ulici Frýdeckou – silnice III/4735. Napojení jednotlivých parcel přímo na tuto pozemní 
komunikaci není dle vyjádření správce komunikace možné s ohledem na zachování 
bezpečnosti silničního provozu. Vzhledem ke tvaru a rozloze této plochy pak není reálné 
řešení příjezdu k parcelám účelovou komunikací umístěnou na této ploše.
Důkaz: vyjádření SMP Net z 5. dubna 2007
vyjádření SMP Net z 18. května 2007
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vyjádření SMVaK z 13. dubna 2007
návrh smlouvy o smlouvě budoucí a kupní smlouvy – Mgr. Foldynová
MM Havířov – územní rozhodnutí z 18. června 2013
MM Havířov – prodloužení platnosti územního rozhodnutí z 18. srpna 2015
vyjádření ČEZ Distribuce a.s. z 11. února 2019
vyjádření GridServices s.r.o. (člen skupiny Innogy) z 11. února 2019
vyjádření CETIN z 11. února 2019
studie RD – návrh komunikace
studie RD – lokalita Lipka
Celý plánovaný projekt postupnou výstavbou a „etapizací“ ztrácí smysl. Pokud bude 
schválena územní rezerva, bude provedeno roztříštění plánované zástavby, celé území bude 
neustále zatěžováno stavebním hlukem po dobu několik let. Namísto zajištění stabilizace 
celého území najednou, bude území zatěžováno postupně a kontinuálně v období několika let. 
Pokud bude záměr investora dokončen najednou, bude i vliv na životní prostředí a krajinný 
ráz zatížen pouze jednorázově.
Investor nejprve dokončí již rozpracovaný návrh zastavovací studie. Následně bude zpracován
projekt pro vybudování inženýrských sítí, včetně napojení území na dopravní a technickou
infrastrukturu. Zároveň bude na ploše zapracována plocha veřejného prostranství, a tím, že 
tímto opatřením nebude narušen krajinný ráz a vliv na životní prostředí a bude dodržen 
pozitivní vliv na životní prostředí. Návrh zastavovací studie bude včas a postupně 
konzultován s odborem územního rozvoje.
Důkaz: studie RD – návrh komunikace
studie RD – lokalita Lipka
Následně budou na ploše vybudovány sítě technické infrastruktury, napojení na dopravní
infrastrukturu, parcelace pozemků a výstavba jednotlivých obytných objektů – samostatně 
stojící rodinné domy. Vybudováním plochy veřejného prostranství, vznikne krajinný prvek, 
který bude spojovat a vzájemně propojovat prostupnost krajinou, tak jako je tomu doposud.
Výstavba na dané ploše a v dané lokalitě nenaruší krajinný ráz, tak jak to je specifikováno 
v návrhu změny č. 4 územního plánu Havířov a uvedeno v kapitole E.15) prostupnost krajiny. 
S tímto Ing. jan Kotula kategoricky nesouhlasí a dovoluje si upozornit, že všechny záměry, 
které jako investor na území města realizoval a bude realizovat, byly vždy konzultovány s 
jednotlivými pověřenými úředníky (vedoucími úředníky) magistrátu. Investor vždy dodržel 
stanovené podmínky a své záměry vždy dokončil v předpokládaném čase a v požadované 
kvalitě. V okolí záměrů nebyl narušen klid, hluk, životní prostředí a celková hygiena 
prostředí. Je zřejmé, že územní plán, respektive územní plánování neřeší jednotlivé stavební 
záměry, ale především plánované využití pozemků a jejich vzájemnou návaznost a propojení 
na okolí a celkový dopad na území. V tuto chvíli tedy Ing. Jan Kotula žádá o přehodnocení 
záměru územní rezervy, tak aby bylo možno s danou plochou pracovat jako s celkem 
označeným BL-Z určeným k zástavbě. Jen tak je možné do plochy zakomponovat i plochy k 
parkování, odpočinku a vodní plochy, sloužící i jako retence dešťových vod.
ad 2) Jak je zřejmé z katastrálních map, jsou obce Dolní a Prostřední Bludovice už více století 
srostlé. Přispěla k tomu i nová výstavba na straně Prostředních Bludovic, podél společné 
hranice obou obcí od ul. Frýdecké až po les „Kašperčok“ – pozemky parc. č. 866/1, 1004, 
1025/1, 1025/15, 1025/16,
1028/2 atd. Naopak s novou plánovanou výstavbou ve stejné oblasti (dotčené pozemky parc. 
č. 1369/1, 1370/1) ze strany Dolních Bludovic dojde k navázání výstavby na zástavbu 
stávající a narovnání hranic zastavitelného území.
Požadavek na „zabránění srůstání obcí“ je v rozporu s historickým vývojem celé oblasti 
„Havířovska“. Samotné město Havířov vzniklo 4. prosince 1955 odloučením částí území obcí 
Šenov, Šumbark a Dolní Bludovice a jejich sloučením v jeden celek, který přijal název 
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Havířov. V 60. letech 20. Století došlo k rozšíření území Havířova o území Dolní Suché, 
zbývajících částí obcí Šumbark a Dolní Bludovice, a také o Životice. V 70. letech 20. století 
pak byly k Havířovu připojeny obce Dolní Datyně a Horních Suchá. Historicky docházelo 
také ke změnám správních a katastrálních hranic, kdy od 1. ledna 1970 došlo redukci 
původních 13 městských částí na 4 resp. 5 a 6 (v průběhu 70. let 20. století). V roce 1990 
došlo k osamostatnění Horních Suché. K dnešnímu dni je Havířov členěn na 8 městských
částí.
Zdroj: wikipedie, https://cs.wikipedia.org/wiki/Hav%C3%AD%C5%99ov
Z výše uvedeného je zřejmé, že území „Havířovska“ zahrnující město Havířov, jakož i 
přilehlé a nyní samostatné obce, historicky tvoří vzájemně propojený celek, kdy 
administrativní hranice nekorespondují se zastavěností území a na obecně formulovaném 
požadavku „zabránění srůstání obcí“ nelze trvat.
ad 3) S ohledem na zamýšlený a postupně realizovaný investiční záměr Ing. Jana Kotuly na 
dotčených pozemcích pak odpadá další z důvodů zamýšlené změny – umožnění výstavby 
občanům Havířova, neboť není možné omezovat investiční záměry Ing. Jana Kotuly jako 
vlastníka dotčených pozemků (a občana města Havířov) požadavky jiných vlastníků (rovnost 
všech před zákonem).
Na základě výše uvedeného Ing. Jan Kotula žádá o přehodnocení záměru územní rezervy, 
tak aby bylo možno s danou plochou pracovat jako s celkem označeným BL-Z určeným 
k zástavbě.
Návrh rozhodnutí o námitce.
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění:
Dle Územního plánu Havířov, který nabyl účinnosti dne 25.4.2014 se jižní části pozemků 
parc.č. 1369/1 a 1370/1 k.ú. Bludovice nachází v zastavitelné ploše (BL-Z49) smíšené obytné 
venkovské (SV). Již v předchozí územně plánovací dokumentaci byla tato zastavitelná plocha 
zařazena k zástavbě pro individuální bydlení. Vzhledem k tomu, že uvedená zastavitelná 
plocha (BL-Z49) dosud nebyla k zástavbě využita, pořizovatel navrhl v rámci zpracování 
změny č. 4 územního plánu tuto plochu provětřit a na základě vyhodnocení byla větší část 
zastavitelné plochy převedena do plochy rezervy 4/BL-R1 plochy smíšené obytné venkovské.  
V rámci oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 4 Územního plánu Havířov, kdy 
byl kompletní návrh změny vystaven k veřejnému nahlédnutí ve smyslu stavebního zákona od 
14.1.2019 do 20.2.2019 byla vlastníkem předmětných pozemků, prostřednictvím advokátní 
kanceláře, podána námitka proti návrhu změny č. 4 Územního plánu Havířov a to proti 
ustanovení uvedenému v kapitole „E.23) Vymezení ploch územních rezerv a stanovení 
možného budoucího využití, kdy v textové části platného územního plánu Havířov, oddíle J, je 
uveden výčet ploch územních rezerv a stanovení jejich možného budoucího využití a změnou 
č. 4 je do ploch územních rezerv přeřazena část zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské 
označené BL-Z49. Plocha územní rezervy je označena 4/BL-R1. Důvodem pro přeřazení 
podstatné části této plochy o rozloze 10,32 ha do územních rezerv je, že plocha od doby 
vydání územního plánu Havířov v roce 2014 nebyla využita pro výstavbu.“
Jedním z hlavních důvodů ponechávání vymezené zastavitelné plochy BL-Z49 smíšené 
obytné venkovské je navrhovatelem předložená rozpracovaná zastavovací studie zástavby 
v daném území, která je doložena jako součást přílohy podané námitky. Jak je dále uvedeno 
v námitce investor následně zpracuje projekt pro vybudování inženýrských sítí, včetně 
napojení území na dopravní a technickou infrastrukturu. Tato zastavovací studie bude včas a 
postupně konzultována s odborem územního rozvoje. 
Na základě vyhodnocení uvedených důvodů předložených v námitce je uplatněné námitce 
v plném rozsahu vyhověno a to vypuštěním územní rezervy 4/BL-R1 plochy smíšené obytné 
venkovské z řešení návrhu změny č. 4 Územního plánu Havířov. 



100

V rámci úpravy návrhu změny po veřejném projednání je plocha vymezená jako územní 
rezerva 4/BL-R1 plochy smíšené obytné venkovské v plném rozsahu vypuštěna z řešení 
návrhu změny č. 4 územního plánu Havířov a je ponecháno půdního řešení vyplývající z 
Územního plánu Havířov. 

2)
Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. Října 3337/7, 702 00 Moravská Ostrava, jako
oprávněný investor, námitka podaná dne 20.2.2019

Oprávněnému investorovi bylo nadepsaným odborem územního rozvoje doručeno oznámení o 
veřejném projednání návrhu změny č. 4 Územního plánu Havířov.
Účastník veřejného projednání v roli oprávněného investora tímto podává podle ve smyslu 
ust. § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StZ“) námitky, které odůvodňuje, jak je 
uvedeno dále. 
Jako účastník veřejného projednání v postavení oprávněného investora nesouhlasíme se 
změnou  ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. 4 HAVÍŘOV, TEXTOVÁ ČÁST, v kapitole D.2.4 
ENERGETIKA, Zásobování teplem, a to v následujícím rozsahu:
Nesouhlasíme se zrušením původní textace bodu 1), která zní:

„Zachovat dodávky tepla ze soustavy CZT pro stávající odběratele a preferovat jejich 
rozšíření pro novou výstavbu na plochách s předpokládanou hromadnou bytovou 
výstavbou a občanskou vybavenost situovanou v jejím okolí.“

a jejím nahrazením navrhovaným textem:
„Pro novou výstavbu na plochách s předpokládanou hromadnou bytovou výstavbou a 
občanskou vybavenost situovanou v jejím okolí preferovat dodávky tepla ze soustavy 
CZT.“

a) Odůvodnění:
Navrhovaná změna textace týkající se Zásobování teplem v rámci kapitoly D.2.4 
ENERGETIKA nekoresponduje s dokumentem ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO 
PLÁNU HAVÍŘOV, B. TEXTOVÁ ČÁST, kapitolou E.8.3 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM, kde 
je doporučení preferovat dodávky tepla ze soustavy CZT z důvodu ochrany životního 
prostředí s odkazem na závěry Územní energetické koncepce (ÚEK).
Dle citace odůvodnění změny v kap. 8.3 „ÚEK je strategickým dokumentem, který stanovuje 
cíle, principy a postupy řešení energetického hospodářství. ÚEK vytváří podmínky pro 
hospodárné nakládání s energií, je důležitým podkladem nejen pro územní plánování, ale je 
potřebná v koncepci zásobování centralizovaným teplem a nakládání s odpady a zároveň 
souvisí se stavem znečišťování ovzduší.“
Dle našeho názoru je zřejmé, že ÚEK jednoznačně definuje preferenci CZT, a to nejen pro 
novou výstavbu, ale i pro stávající odběratele: 
–  viz např. kapitola 7.1.2 ÚEK Opatření územně plánovací, odst. 5:

„5. V souladu s požadavky energetického zákona č. 458/2000 Sb. a zákona 86/2002 Sb. 
(zákon o ochraně ovzduší, aktuálně č. zákona 201/2012 Sb.) upřednostňovat zásobování 
teplem z centrálních systémů zásobování teplem, a to zejména v dosahu již vybudovaných 
zdrojů.“

– viz např. kapitola 7 ÚEK Řešení energetického hospodářství území, odst. a) základní teze 
území energetické koncepce:

„ stabilizovat stávající systémy centrálního zásobování teplem, účelně je rozšiřovat, a to 
zejména v rozvojových oblastech“,
„ vytvořit podmínky pro ekonomicky efektivní aplikaci kombinované výroby elektřiny a 
tepla ve stávajících a nových zdrojích“.

–  viz např. kapitola 5 ÚEK Hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie:
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„- substituce dodávkového tepla ze systému CZT není vhodná za předpokladu efektivního 
užití primárních energetických zdrojů při výrobě a distribuci energie zejména na bázi 
kombinované výroby tepla a elektřiny.“

V této souvislosti si dovolujeme zdůraznit, že veškeré systémy CZT provozované v lokalitě 
Havířova jsou Energetickým regulačním úřadem evidované jako účinné soustavy zásobování 
tepelnou energií podle § 25 odst. 5 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie 
a o změně některých zákonů.
Preference CZT, jak u existujících staveb, tak i u nové výstavby s ohledem na kvalitu ovzduší 
je daná i legislativním rámcem zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů, kde v souladu s ust. § 16 odst. 7) tohoto zákona jsou právnické a fyzické 
osoby povinny, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb 
využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není 
stacionárním zdrojem. 
V neposlední řadě pak zachování dodávek tepla ze soustavy CZT pro stávající odběratele a 
podpora jejich rozšíření pro novou výstavbu je také v souladu s koncepcí nakládání s odpady 
statutárního města Havířov, v návaznosti na memorandum podepsané koncem roku 2017 mezi 
statutárními městy Havířov a Karviná a společností Veolia Energie ČR, a.s.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že navrhovaná změna textace, která by v konečném 
důsledku mohla představovat preferenci dodávek tepla ze soustavy CZT pouze u nové 
výstavby, nikoliv však již zachování dodávek tepla ze soustavy CZT u stávajících odběratelů, 
neodpovídá shora uvedeným principům ÚEK a legislativnímu rámci.
b) údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území
dotčeného námitkou
Oprávněný investor je držitelem licence na rozvod tepelné energie pro lokalitu Havířov a 
vlastníkem rozvodů tepelné energie v téže lokalitě, které tvoří soustavu CZT. Jedná se o 
tepelné rozvody uvedené v Rozhodnutí o udělení licence na rozvod tepelné energie číslo 
320100548, pro společnost Veolia Energie ČR, a.s. (IČ 45193410), konkrétně části rozvodů 
tepelné energie pro CZT Havířov, pod evid. číslem: 3, ID: 00771_T32, Havířov, ze zdroje 
Karviná-Doly, Svobody 5, 73506 Karviná.
Tepelné rozvody s celkovou přenosovou kapacitou 299,796 MWt, v délce 49,862 km 
(horkovodní) a 14,471 (teplovodní), se nacházejí v okrese Karviná, v katastrálních územích: 
Havířov-město (kód katastru 637556), Bludovice (637696), Šumbark (637734), Prostřední 
Suchá (637742), Dolní Suchá (637777), Horní Suchá (644404) a Karviná-Doly (644103). 
Zakreslení vedení soustavy CZT pro lokalitu Havířov, a tedy vymezení dotčeného území je 
zřejmé z přiloženého snímku.
Důkaz:
- Rozhodnutí o udělení licence č. 320100548, str. 1, 3
- Mapový snímek – rozvody soustavy CZT Havířov
Z důvodů výše uvedených účastník veřejného projednání v postavení oprávněného investora 
požaduje:

a. v dokumentu ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV,  TEXTOVÁ ČÁST, 
v kapitole D.2.4 ENERGETIKA zachování původní textace bodu 1) takto:
„Zachovat dodávky tepla ze soustavy CZT pro stávající odběratele a preferovat jejich 
rozšíření pro novou výstavbu na plochách s předpokládanou hromadnou bytovou 
výstavbou a občanskou vybavenost situovanou v jejím okolí.“

b. v dokumentu ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. 4 HAVÍŘOV,  
B. TEXTOVÁ ČÁST, v kapitole E.8.3 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM nahradit větu:
„Doporučené řešení vychází ze závěrů Územní energetické koncepce (ÚEK), která 
obecně podporuje další rozvoj plynofikace.“
větou
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„Doporučené řešení vychází ze závěrů Územní energetické koncepce (ÚEK), která 
na základě podmínek přípustnosti obecně podporuje zachování a rozvoj systémů 
CZT, v případě nedostupnosti CZT  pak zásobování plynem.“

Návrh rozhodnutí o námitce.
Námitce se v části a.) nevyhovuje a v části b.) vyhovuje.
Odůvodnění:
V rámci oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 4 Územního plánu Havířov, kdy 
byl kompletní návrh změny vystaven k veřejnému nahlédnutí ve smyslu stavebního zákona od 
14.1.2019 do 20.2.2019 byla oprávněným investorem Veolia Energie ČR, a.s. podána námitka 
týkající se:

a. v dokumentu ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV,  TEXTOVÁ ČÁST, v 
kapitole D.2.4 ENERGETIKA zachování původní textace bodu 1) takto:

„Zachovat dodávky tepla ze soustavy CZT pro stávající odběratele a preferovat jejich 
rozšíření pro novou výstavbu na plochách s předpokládanou hromadnou bytovou 
výstavbou a občanskou vybavenost situovanou v jejím okolí.“

b.v dokumentu ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. 4 HAVÍŘOV,  
B. TEXTOVÁ ČÁST, v kapitole E.8.3 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM nahradit větu:

„Doporučené řešení vychází ze závěrů Územní energetické koncepce (ÚEK), která 
obecně podporuje další rozvoj plynofikace.“
větou
„Doporučené řešení vychází ze závěrů Územní energetické koncepce (ÚEK), která 
na základě podmínek přípustnosti obecně podporuje zachování a rozvoj systémů 
CZT, v případě nedostupnosti CZT  pak zásobování plynem.“

Změna č. 4 Územního plánu Havířov v kapitole D.2.4 Energetika obecně upravuje postupy 
dle platné metodiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR“), kdy bylo dne 
12.7.2017 vydáno vyjádření MMR ke vztahu územního plánu k odpojování objektů od 
centrálního zásobování  teplem a k průmětu územní energetické koncepce do územního plánu 
viz odkaz http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/49-vyjadreni-MMR-CZT-v-
UP-2017-07-12.pdf . V rámci účasti v pracovních skupinách pro podporu implementace 
opatření stanovených v Programech zlepšování kvality ovzduší (PZKO) bylo Ministerstvo pro 
místní rozvoj (MMR) ze strany Ministerstva životního prostředí (MŽP) požádáno, aby sdělilo, 
jaký je postoj MMR k možnosti řešení problematiky odpojování stávajících objektů od 
centrálního zásobování teplem prostřednictvím územního plánu.
MMR bylo zejména dotazováno, zda je možné prostřednictvím územního plánu bránit 
odpojování stávajících uživatelů od centrálního zásobování teplem a především jakým 
způsobem se má promítnout územní energetická koncepce (která je ze zákona podkladem pro 
zpracování územního plánu) do územního plánu. V rámci své metodické činnosti na úseku 
územního plánování MMR k uvedeným problémům sdělila, že podle čl. 2 odst. 4 Ústavy a 
podle čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) nesmí být nikdo 
nucen činit, co zákon neukládá a podle čl. 4 odst. 1 Listiny mohou být povinnosti ukládány 
toliko na základě zákona a v jeho mezích. Rovněž § 173 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, hovoří o tom, že exekučně lze vymáhat takovou 
povinnost, která je stanovena zákonem a jejíž rozsah je opatřením obecné povahy určen v 
mezích zákona.
V tomto případě tedy Územní plán může regulovat území pouze v tom rozsahu, v jakém je mu 
to svěřeno zákonem. Při posuzování toho, zda konkrétní oblast či aspekt je regulovatelný 
územním plánem, je třeba vycházet zejména z:

 § 43 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, kterým je stanoven obsah a účel územního plánu; mj. 
upozorňujeme na ustanovení § 43 odst. 3 věty druhé stavebního zákona, které uvádí, 
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že „územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat
podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním 
rozhodnutím.“

 přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
vyhlášky č. 458/2012 Sb.; tato příloha na základě zmocnění v § 43 odst. 6 stavebního 
zákona upravuje podrobnosti obsahu územního plánu.

 v pochybnostech o tom, zda se nejedná o přílišnou podrobnost nepříslušející územnímu 
plánu, rovněž z § 61 stavebního zákona, kterým je stanoven obsah a účel regulačního 
plánu a z přílohy č. 11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., která na základě zmocnění v § 61 
odst. 5 stavebního zákona upravuje podrobnosti obsahu regulačního plánu, a rovněž z 
právních předpisů stanovujících obsahové náležitosti územního rozhodnutí, žádosti o 
vydání územního rozhodnutí a jejích příloh, včetně rozsahu a obsahu dokumentace pro 
vydání územního rozhodnutí, tj. z § 92 odst. 1 stavebního zákona, který popisuje 
obsah a účel územního rozhodnutí, z § 86 odst. 1 a 2 stavebního zákona, které popisují 
obsah žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejích příloh, z vyhlášky č. 503/2006 
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., a z vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Podle § 43 odst. 1 věty prvé stavebního zákona „územní plán stanoví základní koncepci 
rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (dále jen
"urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí
zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně
stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen
"plocha přestavby"), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro
územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.“
Systémy centrálního zásobování teplem zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu obecně
spadají pod veřejnou infrastrukturu.
Nabízí se otázka, zda lze chápat systém centrálního zásobování teplem jako hodnotu území.
Na základě výše uvedeného je možné jej považovat za určitou hodnotu území.
Další otázkou je, do jaké míry lze tuto hodnotu území územním plánem chránit, případně do 
jaké míry lze problematiku zásobování teplem řešit v rámci koncepce veřejné infrastruktury
v územním plánu. Zejména, zda je možné v územním plánu pro celé území obce či pro 
vymezenou část území obce zakázat odpojování stávajících uživatelů od centrálního
zásobování teplem. MMR je názoru, že takto formulovanou podmínku není možné 
v územním plánu stanovit, neboť pro to není opora v platných právních předpisech. Věcně 
nejbližšími požadavky na obsah územního plánu, stanovenými na základě § 43 stavebního 
zákona a upřesněnými přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. je podle čl. I. odst. 1 písm. b) 
přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. textová část územního plánu, která obsahuje „základní 
koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot“, podle čl. I. odst. 1 písm. d) 
přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. textová část územního plánu, která obsahuje 
„koncepci veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování“ a podle čl. I. odst. 3 
písm. b) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. hlavní výkres územního plánu, který mj. 
obsahuje „koncepci veřejné infrastruktury včetně vymezení ploch a koridorů pro dopravní a
technickou infrastrukturu, ploch a koridorů pro území rezervy.“
Formulace čl. I. odst. 1 písm. b) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. je tedy velmi obecná 
a nelze přijmout výklad, že na základě takto vágní formulace lze v územním plánu jako 
součást základní koncepce ochrany a rozvoje hodnot území uvést podmínku zakazující 
odpojování uživatelů od centrálního zásobování teplem. V opačném případě by bylo možno 
vyvozovat absurdní závěry ohledně možností ochrany hodnot území regulací v územním 
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plánu. Zde je odkazováno na již zmíněný čl. 2 odst. 4 Ústavy a čl. 2 odst. 3 a čl. 4 odst. 1 
Listiny.
V ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona je uvedeno, že veřejnou infrastrukturou
se rozumí rovněž technická infrastruktura. Z formulace čl. I. odst. 1 písm. d) přílohy č. 7 k 
vyhlášce č. 500/2006 Sb. vyplývá, že součástí koncepce veřejné infrastruktury v územním 
plánu mají být podmínky pro umisťování veřejné infrastruktury. Regulativ, který by 
zakazoval odpojování stávajících uživatelů od centrálního zásobování teplem, však nelze 
označit za „podmínku pro umisťování veřejné infrastruktury“.
Plochy pro technickou infrastrukturu zmíněné v čl. I. odst. 3 písm. b) přílohy č. 7 k vyhlášce
č. 500/2006 Sb. jsou blíže charakterizovány v § 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Jde o plochy s rozdílným
způsobem využití určené pro technickou infrastrukturu, např. plocha pro čistírnu odpadních 
vod. Nejde tedy o plochy, kterými by byl stanovován např. druh topného média v určitém 
území. Stanovování druhu topného média rovněž nepatří mezi cíle a úkoly územního 
plánování, jak vyplývají z § 18 a 19 stavebního zákona.
Stanovování druhu topného média rovněž není předmětem stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání, jež jsou
obsahově upřesněny v čl. I., odst. 1 písm. f) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Na podporu názoru, že určení druhu tepelného zdroje pro zajištění vytápění je předmětem
územního řízení a tudíž s ohledem na ustanovení § 43 odst. 3 věty druhé stavebního zákona se
jedná o přílišnou podrobnost, kterou nelze regulovat v územním plánu, uvádíme, že dle části
B.2.10 „Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí“ 
přílohy č. 1 k vyhlášce 499/2006 Sb. jsou zásady řešení parametrů stavby, včetně vytápění, 
obsahem dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení.
Z výše uvedeného lze shrnout, že v územním plánu nelze zakázat odpojování stávajících 
objektů od centrálního zásobování teplem, neboť zapracování podmínek omezujících 
odpojování od centrálního zásobování teplem do územního plánu nemá oporu v platných 
právních předpisech.
Podle § 4 odst. 6 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších
předpisů, je územní energetická koncepce podkladem pro zpracování územního plánu. 
Územní energetická koncepce není pro územní plán závazná; územní plán se tedy může v 
odůvodněných případech od územní energetické koncepce odchýlit.
Územní plán reaguje na ty požadavky územní energetické koncepce, které mohou být
vyjádřeny v rámci obsahu územního plánu, jak je definován v § 43 stavebního zákona a v 
příloze č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Územní plán může vytvořit předpoklady pro napojení
co největšího počtu objektů na centrální zásobování teplem např. navržením dostatečných
ploch pro kapacitní zařízení centrálního zásobování teplem. Územní plán rovněž může 
v rámci urbanistické koncepce vhodně situovat zastavitelné plochy do sousedství stávajících
kapacitních rozvodů centrálního zásobování teplem, resp. může do sousedství těchto rozvodů
přednostně situovat plochy umožňující vyšší intenzitu využití území (např. plochy pro 
výstavbu bytových domů).
Obsah územního plánu je uveden v § 43 stavebního zákona a upřesněn v příloze č. 7 k 
vyhlášce č. 500/2006 Sb. a tento obsah územního plánu je v uvedených předpisech stanoven
taxativně; územní energetická koncepce není součástí územního plánu. V rozsahu, v němž je 
to účelné ke zdůvodnění řešení územního plánu, může být z ní citováno nebo na ni 
odkazováno v odůvodnění územního plánu.
Také z rozsudku Nejvyššího správního soudu (dále jen „NNS“) ze dne 27. 9. 2005, sp. zn. 1 
Ao 1/2005 – 98, či z rozsudku NSS 7 As 71/2012-39 vyplývá, že žádný zákonný předpis 
nedává obcím právo zákazu přejít na individuální výrobu tepelné energie a také v územním 
plánu nelze stanovit příkazem způsob vytápění. Vždy musí být navrženy i alternativy. 
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Preferováním určitého druhu vytápění a stanovením okruhu topného média jeho vymezením 
by obec porušila zákonné předpisy o ochraně hospodářské soutěže.
V neposlední míře i v zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů je v ustanovení § 16 odst. 7 stanoveno, že právnická a fyzická osoba je povinna, je-li 
to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění 
teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. 
Tato povinnost se nevztahuje na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci a na případy, 
kdy energetický posudek prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií 
nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky 
přijatelné.
Na základě výše uvedeného vyhodnocení pořizovatel dospěl k závěru, že námitce v části a.) 
nebude vyhověno a námitce v části b.) je vyhověno. V textové části odůvodnění změny č. 4 
Územního plánu Havířov v kapitole E.8.3 Zásobování teplem je vypuštěna věta:
„Doporučené řešení vychází ze závěrů Územní energetické koncepce (ÚEK), která obecně 
podporuje další rozvoj plynofikace.“
a je nahrazena větou:
„Doporučené řešení vychází ze závěrů Územní energetické koncepce (ÚEK), která na základě 
podmínek přípustnosti obecně podporuje zachování a rozvoj systémů CZT, v případě 
nedostupnosti CZT  pak zásobování plynem.“
  
3)
František Baliga, Anna Baligová , Na Prostředňáku 8/1417, Havířov – Město, námitka podaná 
dne 20.2.2019  

Já, František Baliga a Anna Baligová, Na Prostředňáku 8/1417, Havířov-Město ve 
spoluvlastnictví pozemku parc. č. 4697 k.ú. Havířov – město jsme zjistili, že po přečtení 
návrhu územního plánu č. 4, že pozemek parc.č. 4697 k.ú. Havířov – město není do daného 
návrhu zařazen jako plocha umožňující výstavbu rodinného domu. O zařazení pozemku do 
ploch pro bydlení bylo požádáno na Magistrátu města Havířova v roce 2015. Podle ust. § 55b 
odst. 2 stavebního zákona podáváme námitku proti návrhu změny č. 4 Územního plánu 
Havířov a žádáme Vás o znovu zařazení našeho požadavku o převodu pozemku do 
zastavitelné plochy. Sousedící pozemky jsou již převážně, nebo byly pro tyto účely tohoto 
využití převedeny. Pozemek navazuje ze tří stran na plochy určené k bydlení. V těsné 
blízkosti právě probíhá výstavba rodinného domu. Nedojde tedy k narušení celistvosti lánu 
sousedící se zemědělským pozemkem. Pozemek není intenzivně obhospodařován a není ke 
svému účelu orné půdy ani využíván, zařazení pozemku do II. třídy zemědělské půdy zde 
postrádá smysl. Na výše uvedeném pozemku uvažujeme o výstavbě jednoho rodinného domu. 
Výstavbou rodinného domu nedojde k výraznému zahuštění výstavby rodinných domů. 
K pozemku je zajištěn dopravní přístup a jsou zde vedeny inženýrské sítě – snadné zasíťování 
pozemku, nevzniká tak nový nárok na sítě.      
Návrh rozhodnutí o námitce.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Dle územního plánu Havířov, úplného znění po vydání změny č.3, se pozemek parc.č. 4697 
k.ú. Havířov – město nachází v nezastavěném území a je součástí stabilizované plochy 
zemědělské – orné půdy, trvalé travní porosty - Z. Vzhledem k tomu, že se jedná půdu 
zařazenou ve II. třídě ochrany (cca 90 % výměry pozemku), nebyl předmětný pozemek ve 
změně č. 4 Územního plánu Havířov zařazen jako zastavitelná plocha umožňující výstavbu 
rodinného domu, neboť dle ust. § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně zemědělského půdního 
fondu") je nutno pro nezemědělské účely použít především nezemědělskou půdu, zejména 
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nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných 
plochách stavebních pozemků staveb mimo toto území, stavební proluky a plochy získané 
zbořením přežilých budov a zařízení. Musí-li v nezbytných případech dojít k odnětí 
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, je nutné postupovat v souladu se zásadami 
definovanými v § 4 odst. 1 písm. a) – f) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Dále 
pak dle ust. § 4 odst. 3 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu je uvedeno, že 
zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný 
zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. 
V tomto případě by zastavitelná plocha umožňující výstavbu rodinného domu nepřevažovala 
jiný veřejný zájem nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu, neboť se 
jedná o individuální potřebu využití pozemku vlastníkem.    

Vyhodnocení připomínek doručených v rámci veřejného projednání návrhu změny dle 
§ 55b stavebního zákona:

1.
Povodí Odry s.p., Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, č.j. POD/00700/2019/9231/0.631 ze 
dne 18.2.2019 

Řešené území je tvořeno k.ú. Bludovice, Dolní Datyně, Dolní Suchá, Havířov – město, 
Prostřední Suchá a Šumbark, kde se v naši správě nachází podle vyhlášky č. 178/2012 Sb. 
významný vodní tok Lučina  a drobné vodní toky Sušanka, Bartošůvka, Venclůvka (Dolní 
Datyňka), Špluchovský potok, část Životického potoka apod. Záplavové území vodního toku 
Lučina bylo ve smyslu § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. v zájmovém úseku stanoveno 
Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 13.6.2003 a č.j. ŽPZ/4397/03, dne 11.2.2010 
s č.j. MSK 7085/2010 a dne 19,1.2011 s č.j. MSK 170277/2010. Záplavové území vodního 
toku Venclůvka (Dolní Datyňka) bylo ve smyslu §66 Zákona o vodách v zájmovém úseku 
stanoveno Magistrátem města Havířova dne 14.8.2014 s č.j. OŽP/8522/2014-3. Záplavové 
území vodního toku Sušanka bylo stanoveno Okresním úřadem Karviná dne 29.5.2000 s č.j. 
RŽP/1030/231/2000/He-V/5 ještě na základě  Zákona č. 138/1973 Sb., o vodách. Aktivní 
zóna záplavového území nebyla stanovena.
Změnou č. 4 Územního lánu Havířov je vymezeno celkem 14 zastavitelných ploch, 4 plochy 
přestavby a 1 plocha územní rezervy 4/BL-R1 (jedná se o přeřazení části plochy smíšené 
obytné BL-Z49 o rozloze 10,32ha do ploch územních rezerv). Vodní režim a vodní 
hospodářství se zásadním způsobem nemění. U plochy přestavby4/HM-P2 (změna způsobu 
využití stabilizované plochy technické infrastruktury – technického vybavení (TI) na plochu 
občanského vybavení – veřejné infrastruktury specifické (OVx) je uvedeno, že je to plocha 
situována v aktivní zóně vodního toku Lučiny, mimo stanovené záplavové území. Jedná se o 
pozemky parc.č. 3969 a 3967 v k.ú. Havířov – město. Stávající objekt na pozemku parc.č. 
3969 má být využíván jako objekt pro stravování, administrativu, případně jako sklad pro 
zboží neškodné k životnímu prostředí. V podmínkách prostorového uspořádání je u této 
plochy uvedeno, že při změně stavy za účelem změny způsobu jejího využívání nebude objekt 
zvyšován a rozšiřován pomocí přístaveb.
Z hlediska správce povodí (§54 Zákon o vodách č. 254/2001 Sb.) a správce výše uvedených 
vodních toků uvádíme následující:

- informujeme, že podle mapových podkladů, na základě kterých bylo opatřením obecné 
povahy č.j. MSK 7085/2010 ze dne 11.2.2010 stanoveno záplavové území a aktivní 
zóna záplavového území vodního toku Lučina v úseku říčních km 11,080 až 15,367, 
se pozemky parc.č. 3969 a 3967 v k.ú. Havířov – město částečně nacházejí 
v záplavovém území a aktivní zóně záplavového území řeky Lučiny. Stávající objekt 
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na pozemku parc.č. 3969 se však nachází na „ostrůvku“, na hranici záplavového území 
a mimo aktivní zónu.

- K ostatním návrhům nemáme připomínek.  
Vyhodnocení:
Informace vzata na vědomí. Dle stanoviska dotčeného orgánu Krajského úřadu MSK, odboru 
životního prostředí a zemědělství je plocha přestavby 4/HM-P2 v celém rozsahu situována v 
aktivní zóně záplavového území vodního toku Lučina, stanoveném opatřením krajského úřadu 
č. j. MSK 170277/2010 ze dne 19. ledna 2011.

2.
Ředitelství silnic a dálnic ČR, oddělení koncepce a ÚP Morava, Šumavská 33, Brno, 
000254/11300/2019 ze dne 19.2.2019

Na základě oznámení o společném jednání o návrhu změny č. 4 územního plánu Havířov 
sděluje Ředitelství silnic a dálnic ČR jako majetkový správce dálnic a silnic I. třídy 
(oprávněný investor) následující:
Předmětem návrhu této změny č. 4 územního plánu Havířov je vymezení několika nových 
zastavitelných ploch a mírná korekce vymezeného koridoru dopravní infrastruktury 
vymezeného pro přeložku silnice Havířov – Český Těšín. Z hlediska našich zájmů je správní 
území města Havířov dotčeno stávající silnicí I/11 a koridory pro přeložky silnic I/11 a I/68. 
Tyto koridory jsou v platném územním plánu zapracovány dle našich požadavků. Výše 
uvedené dílčí změny se nedotýkají silnice I/11 ani přeložky silnice I/11 a I/68. Zmíněná 
drobná úprava koridoru dopravní infrastruktury se týká trasy nové silnice Havířov – Český 
Těšín, která není námi sledovaná. Vzhledem k výše uvedenému nemáme k návrhu změny č. 4 
územního plánu Havířov námitky. 
Vyhodnocení:
Bez připomínek.

3.
Magistrát města Karviné, odbor stavebního a životního prostředí, úřad územního plánování, 
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Frýštát, SMK/018152/2019 ze dne 21.2.2019

Rada města Karviné na své 9. schůzi, konané dne 20.2.2019, projednala materiál týkající se 
návrhu změny č.4 Územního plánu Havířov a schválila ve smyslu ustanovení § 6 odst. 6 písm. 
d) zákona č 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, neuplatnil jako sousední obec žádné připomínky k návrhu změny č. 4
Územního plánu Havířov. 
Vyhodnocení:
Bez připomínek

4.
Ing. Václav Wicher, Úzká 1377/15, Havířov – Prostřední Suchá, námitka podaná dne 
20.2.2019 

Dne 14.1.2019 bylo vyvěšeno na úřední desce oznámení o veřejném projednání návrhu změny 
č. 4 Územního plánu Havířov. V návrhu územního plánu části D.2.4. Energetika se navrhuje 
zrušit stávající text:
„Zachovat dodávky tepla ze soustavy CZT pro stávající odběratele a preferovat jejich 
rozšíření pro novou výstavbu na plochách s předpokládanou hromadnou bytovou výstavbou 
a občanskou vybavenost situovanou v jejím okolí.“ a nahradit jej novým textem ve znění:
„Pro novou výstavbu na plochách s předpokládanou hromadnou bytovou výstavbou a 
občanskou vybavenost situovanou v jejím okolí preferovat dodávky tepla ze soustavy CZT.“
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Tento nový návrh se odvolává na stávající Územně energetickou koncepci města, která byla 
zpracována v roce 2004. Tato Územně energetická koncepce jednoznačně stanovuje variantu 
rozvoje CZT, a to jak z hlediska energetického, tak i z ekonomického pohledu, jako variantu 
nejvýhodnější. Uvedená varianta je v současné době v souladu s ochranou životního prostředí 
na území města Havířova. Bohužel v textové části odůvodnění změny č. 4 Územního plánu 
Havířov je uveden nesprávně tento text: „Doporučené řešení vychází ze závěrů Územní 
energetické koncepce (ÚEK), která obecně podporuje další rozvoj plynofikace.“ Toto tvrzení 
však jednoznačně není obsaženo v ÚEK, která naopak zcela jasně podporuje rozvoj CZT na 
území města a nikoliv plynofikace, a to i z hlediska ekologického vyhodnocení. Z pohledu 
současného stavu zásobování teplem bytové a nebytové výstavby na území města Havířova 
není důvod k tak zásadní změně textu v části D.2.4, která je v souladu s platnou ÚEK 
statutárního města Havířova, a tudíž požaduji zachovat stávající znění textu v předmětné části 
D.2.4 takto: „Zachovat dodávky tepla ze soustavy CZT pro stávající odběratele a preferovat 
jejich rozšíření pro novou výstavbu na plochách s předpokládanou hromadnou bytovou 
výstavbou a občanskou vybavenost situovanou v jejím okolí.“
Vyhodnocení:
Podaná námitka ze dne 20.2.2019 byla přehodnocena na připomínku a je vyhodnocena jako 
připomínka. 
Podle ust. § 55b odst. 2 stavebního zákona mohou námitky uplatnit pouze dotčené osoby dle 
ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru 
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dne 1.3.2019 byla 
zaslána výzva k doplnění námitky podané k veřejnému projednání změny v souladu 
s požadavky stavebního zákona v termínu do 14.3.2019 a to zejména údaj o tom, že se jedná o 
dotčenou osobu, která může podat námitky. Na základě výzvy požadovaný údaj vyplývající 
z ustanovení stavebního zákona nebyl doplněn, a proto pořizovatel podanou námitku 
vyhodnotil jako připomínku.   
Připomínce se vyhovuje částečně, viz vyhodnocení námitky Veolia Energie ČR, a.s., se 
sídlem 28. Října 3337/7, 702 00 Moravská Ostrava - oprávněný investor, námitka podaná ze 
dne 20.2.2019.

Připomínka došlá po termínu:

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Lhotecká 7, Praha 12, č.j. UT-06150/2019 ze 
dne 1.3.2019

Dovoluji si Vám, jménem Správy uprchlických zařízení MV, zaslat připomínky ke změně č. 4 
Územního plánu Statutárního města Havířov. Správa uprchlických zařízení MV (dále jen 
„SUZ MV“), jako organizace příslušná k hospodaření s majetkem státu, a to konkrétně s 
pozemky parc. č. 2580/21, 2580/59, 2580/76, 2580/77, 2580/104, 2580/116, vše v k. ú. Dolní 
Suchá, obec Havířov, okres Karviná, zapsáno na LV č. 532 u Katastrálního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, uplatňuje připomínku v rámci změny 
zařazení pozemků z kategorie stabilizované plochy občanského vybavení – komerčních 
zařízení (OK) do kategorie stabilizovaných ploch občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury (OV), z důvodu skutečného využití této plochy. Na pozemku parc. č. 2580/21 
se nachází stavba občanského vybavení č. p. 283 (dále jen „stavba“), v níž bude v souladu s 
ustanovením § 2 odst. 1 písm. p) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 
283/1991, o Policii České republiky, v platném znění (dále jen „zákon o azylu“) rozšířeno 
stávající azylové zařízení Ministerstva vnitra. 
SUZ MV zakoupila stavbu společně s pozemkem v předešlém roce, s cílem rozšířit zde 
zařízení veřejné správy, resp. azylové středisko. Toto zařízení bude provozováno 
Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím SUZ MV, jež je podle ustanovení § 
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92c zákona o azylu a Zřizovací listiny organizační složky státu SUZ MV ze dne 13.7.2017 
pověřena provozováním přijímacích, pobytových a integračních azylových středisek, čímž 
realizuje ústavně zaručené právo cizinců vyplývající z Čl. 43 usnesení ČNR č. 2/1993 Sb., o 
vyhlášení listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, 
v platném znění a plní související úkoly spojené s realizací práv žadatelů o mezinárodní 
ochranu dle ustanovení § 42 a násl. zákona o azylu. 
V souladu s výše uvedeným je nutno podotknout, že stávající účel využití území (plochy 
občanského vybavení, resp. komerčních zařízení OK) tedy neodpovídá faktickému 
budoucímu stavu s tím, že odpovídající formou využití území by bylo jeho zařazení do území 
vyhrazeného pro stabilizované plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV). 
Výše uvedené pozemky poté budou tvořit jednotný funkční celek se stavbou a budou využity 
ke stejnému cíli a účelu.
Vyhodnocení:
Připomínce je vyhověno. Pozemky parc.č. 2580/21, 2580/59, 2580/76, 2580/77, 2580/104, 
2580/116 k.ú. Dolní Suchá jsou dle Územního plánu Havířov, úplného znění po změně č. 3 
součástí zastavitelného území a jsou zařazeny do stabilizované plochy občanského vybavení –
komerčních zařízení (OK). Předmětné pozemky budou v rámci úpravy návrhu změny 
zařazeny do stabilizované plochy občanského vybavení - veřejné infrastruktury (OV), dle 
skutečného využití stávajícího objektu občanského vybavení pro veřejnou správu. Převedením 
těchto pozemků do ploch pro občanského vybavení - veřejné infrastruktury (OV) dochází 
k zmírnění podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití než v ploše občanského 
vybavení – komerčních zařízení (OK).

V rámci opakovaného veřejného projednávání návrhu změny č. 4 Územního plánu 
Havířov byla uplatněna tato námitka:

Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. Října 3337/7, 702 00 Moravská Ostrava, jako 
oprávněný investor, námitka podaná dne 19.7.2019

Oprávněnému investorovi bylo nadepsaným odborem územního rozvoje doručeno oznámení o 
opakovaném veřejném projednání návrhu změny č. 4 Územního plánu Havířov. 
Účastník veřejného projednání v roli oprávněného investora tímto podává podle ve smyslu 
ust. § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StZ“) námitku, kterou odůvodňuje, jak je 
uvedeno dále.
Jako účastník veřejného projednání v postavení oprávněného investora: 

- nesouhlasíme se změnou ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. 4 HAVÍŘOV, TEXTOVÁ ČÁST, v 
kapitole D.2.4 ENERGETIKA, Zásobování teplem, a to v následujícím rozsahu: 

Nesouhlasíme se zrušením původní textace bodu 1), která zní: 
„Zachovat dodávky tepla ze soustavy CZT pro stávající odběratele a preferovat jejich 
rozšíření pro novou výstavbu na plochách s předpokládanou hromadnou bytovou výstavbou a 
občanskou vybavenost situovanou v jejím okolí.“ 
a jejím nahrazením navrhovaným textem: 
„Pro novou výstavbu na plochách s předpokládanou hromadnou bytovou výstavbou a 
občanskou vybavenost situovanou v jejím okolí preferovat dodávky tepla ze soustavy CZT.“ 

- nesouhlasíme s uplatněnou argumentací o zamítnutí naší námitky v Odůvodnění změny 
č. 4 územního plánu Havířov, B. textová část, kapitola O) ROZHODNUTÍ O 
NÁMITKÁCH A VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH K NÁVRHU 
ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU. 

a) Odůvodnění: 
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Výše uvedená argumentace o zamítnutí naší námitky ve velkém rozsahu koresponduje s 
vyjádřením MMR ke vztahu územního plánu k odpojování objektů od centrálního zásobování 
teplem a k průmětu územní energetické koncepce do územního plánu viz odkaz 
http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/49-vyjadreni-MMR-CZT-v-UP-2017-07-
12.pdf. 
Zároveň se argumentace o zamítnutí opírá o rozsudek Nejvyššího správního soudu (dále jen 
„NNS“) ze dne 27. 9. 2005, sp. zn. 1Ao 1/2005 – 98, či z rozsudku NSS 7 As 71/2012-39 a v 
neposlední řadě o citaci § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Úvodem bychom rádi upozornili na skutečnost, že vyjádření MMR je metodickým 
dokumentem, který NENÍ závazným předpisem a má pouze a jenom doporučující charakter. 
Z navrhované změny územního plánu je zjevná preference CZT ve vztahu k nové výstavbě, 
nikoliv však k preferenci zachování CZT u stávající výstavby (stávající odběratelé na CZT). 
Právě podpora a zejména preference zachování dodávek tepelné energie v rámci CZT u 
stávajících odběratelů má dopad na celkovou ekonomiku, rentabilitu a účinnost dodávek 
tepelné energie v rámci CZT. 
Z výše uvedených důvodů tímto žádáme o úpravu textace ve vztahu k preferenci CZT u 
stávajících odběratelů, přičemž stále platí naše původní argumentace z námitky RSMS-
ÚON/079/2019, tj.: 
Navrhovaná změna textace týkající se Zásobování teplem v rámci kapitoly D.2.4 
ENERGETIKA nekoresponduje s dokumentem ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO 
PLÁNU HAVÍŘOV, B. TEXTOVÁ ČÁST, kapitolou E.8.3 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM, kde 
je doporučení preferovat dodávky tepla ze soustavy CZT z důvodu ochrany životního 
prostředí s odkazem na závěry Územní energetické koncepce (ÚEK). 
Dle citace odůvodnění změny v kap. 8.3 „ÚEK je strategickým dokumentem, který stanovuje 
cíle, principy a postupy řešení energetického hospodářství. ÚEK vytváří podmínky pro 
hospodárné nakládání s energií, je důležitým podkladem nejen pro územní plánování, ale je 
potřebná v koncepci zásobování centralizovaným teplem a nakládání s odpady a zároveň 
souvisí se stavem znečišťování ovzduší.“
Dle našeho názoru je zřejmé, že ÚEK jednoznačně definuje preferenci CZT, a to nejen pro 
novou výstavbu, ale i pro stávající odběratele: 
– viz např. kapitola 7.1.2 ÚEK Opatření územně plánovací, odst. 5: 
„5. V souladu s požadavky energetického zákona č. 458/2000 Sb. a zákona 86/2002 Sb. 
(zákon o ochraně ovzduší, aktuálně č. zákona 201/2012 Sb.) upřednostňovat zásobování 
teplem z centrálních systémů zásobování teplem, a to zejména v dosahu již vybudovaných
zdrojů.“ 
– viz např. kapitola 7 ÚEK Řešení energetického hospodářství území, odst. a) základní teze 
území energetické koncepce: 
„ stabilizovat stávající systémy centrálního zásobování teplem, účelně je rozšiřovat, a to 
zejména v rozvojových oblastech“,
„ vytvořit podmínky pro ekonomicky efektivní aplikaci kombinované výroby elektřiny a tepla 
ve stávajících a nových zdrojích“. 
– viz např. kapitola 5 ÚEK Hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie: 
„- substituce dodávkového tepla ze systému CZT není vhodná za předpokladu efektivního užití 
primárních energetických zdrojů při výrobě a distribuci energie zejména na bázi 
kombinované výroby tepla a elektřiny.“ 
V této souvislosti si dovolujeme zdůraznit, že veškeré systémy CZT provozované v lokalitě 
Havířova jsou Energetickým regulačním úřadem evidované jako účinné soustavy zásobování 
tepelnou energií podle § 25 odst. 5 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie 
a o změně některých zákonů. 
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Preference CZT, jak u existujících staveb, tak i u nové výstavby s ohledem na kvalitu ovzduší 
je daná i legislativním rámcem zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů, kde v souladu s ust. § 16 odst. 7) tohoto zákona jsou právnické a fyzické 
osoby povinny, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb 
využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není 
stacionárním zdrojem. 
V neposlední řadě pak zachování dodávek tepla ze soustavy CZT pro stávající odběratele a 
podpora jejich rozšíření pro novou výstavbu je také v souladu s koncepcí nakládání s odpady 
statutárního města Havířov, v návaznosti na memorandum podepsané koncem roku 2017 mezi 
statutárními městy Havířov a Karviná a společností Veolia Energie ČR, a.s. 
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že navrhovaná změna textace, která by v konečném 
důsledku mohla představovat preferenci dodávek tepla ze soustavy CZT pouze u nové 
výstavby, nikoliv však již zachování dodávek tepla ze soustavy CZT u stávajících odběratelů, 
neodpovídá shora uvedeným principům ÚEK a legislativnímu rámci.
b) údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území 
dotčeného námitkou 
Oprávněný investor je držitelem licence na rozvod tepelné energie pro lokalitu Havířov a 
vlastníkem rozvodů tepelné energie v téže lokalitě, které tvoří soustavu CZT. Jedná se o 
tepelné rozvody uvedené v Rozhodnutí o udělení licence na rozvod tepelné energie číslo 
320100548, pro společnost Veolia Energie ČR, a.s. (IČ 45193410), konkrétně části rozvodů 
tepelné energie pro CZT Havířov, pod evid. číslem: 3, ID: 00771_T32, Havířov, ze zdroje 
Karviná-Doly, Svobody 5, 73506 Karviná. 
Tepelné rozvody s celkovou přenosovou kapacitou 299,796 MWt, v délce 49,862 km 
(horkovodní) a 14,471 (teplovodní), se nacházejí v okrese Karviná, v katastrálních územích: 
Havířov-město (kód katastru 637556), Bludovice (637696), Šumbark (637734), Prostřední 
Suchá (637742), Dolní Suchá (637777), Horní Suchá (644404) a Karviná-Doly (644103). 
Zakreslení vedení soustavy CZT pro lokalitu Havířov, a tedy vymezení dotčeného území, je 
zřejmé z přiloženého snímku. 
Důkaz: 
- Rozhodnutí o udělení licence č. 320100548, str. 1, 3 
- Mapový snímek – rozvody soustavy CZT Havířov 
Z důvodů výše uvedených účastník veřejného projednání v postavení oprávněného investora 
požaduje: 
v dokumentu ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV, TEXTOVÁ ČÁST, v kapitole 
D.2.4 ENERGETIKA úpravu textace bodu 1) takto: 
„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.“
Návrh rozhodnutí o námitce.
Námitce se vyhovuje v rámci požadavku na úpravu textu změny č. 4 Územního plánu 
Havířov, A. Textové části, kapitoly D.2.4. ENERGETIKA, bodu 1). 
Zbývající části rozhodnutí o námitce ze dne 20.2.2019 se nemění.  
Odůvodnění:
V rámci oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 4 Územního plánu 
Havířov, kdy byl kompletní návrh změny vystaven k veřejnému nahlédnutí ve smyslu
stavebního zákona od 13.6.2019 do 22.7.2019 byla oprávněným investorem Veolia Energie 
ČR, a.s. podána námitka, která je zdůvodněna nesouhlasem se změnou č. 4 Územního plánu 
Havířov v kapitole D.2.4 ENERGETIKA, Zásobování teplem, kde je rušen text ve znění:
„Zachovat dodávky tepla ze soustavy CZT pro stávající odběratele a preferovat jejich 
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rozšíření pro novou výstavbu na plochách s předpokládanou hromadnou bytovou výstavbou a 
občanskou vybavenost situovanou v jejím okolí.“ 
a je nahrazen navrhovaným textem: „Pro novou výstavbu na plochách s předpokládanou 
hromadnou bytovou výstavbou a občanskou vybavenost situovanou v jejím okolí preferovat 
dodávky tepla ze soustavy CZT.“ 
Dále nesouhlasem s uplatněnou argumentací o zamítnutí námitky v Odůvodnění změny č. 4
územního plánu Havířov, B. textová část, kapitola O) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A 
VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH K NÁVRHU ZMĚNY Č. 4 
ÚZEMNÍHO PLÁNU. 
V rámci odůvodnění uvádíte, že uvedená argumentace o zamítnutí Vaši námitky ze dne 
20.2.2019 ve velkém rozsahu koresponduje s vyjádřením MMR ke vztahu územního plánu 
k odpojování objektů od centrálního zásobování teplem a uvádíte, že vyjádření MMR je 
metodickým dokumentem, který není závazným předpisem a má pouze doporučující 
charakter.   
Dále uvádíte, že navrhovaná změna textace týkající se Zásobování teplem v rámci kapitoly 
D.2.4 ENERGETIKA nekoresponduje s dokumentem ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.4 
ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV, B. TEXTOVÁ ČÁST, kapitolou E.8.3 ZÁSOBOVÁNÍ 
TEPLEM, kde je doporučení preferovat dodávky tepla ze soustavy CZT z důvodu ochrany 
životního prostředí s odkazem na závěry Územní energetické koncepce (ÚEK), a to nejen pro 
novou výstavbu, ale i pro stávající odběratele.
Na základě výše uvedených argumentů je ze strany oprávněného investora požadováno v 
dokumentu ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV, TEXTOVÁ ČÁST, v kapitole 
D.2.4 ENERGETIKA úpravu textace bodu 1) takto: 
„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.“
K uvedené námitce pořizovatel uvádí, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydává důležitá 
stanoviska a metodická doporučení v oblasti územního plánování a stavebního řádu.
Ministerstvo pro místní rozvoj vykonává funkci ústředního správního úřadu ve věcech 
územního plánování včetně územního rozhodování podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle dalších 
právních předpisů. Dále vykonává metodickou činnost na úsecích územního plánování a 
urbanismu, územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění, usměrňuje a sjednocuje 
výkon státní správy a praxi orgánů územního plánování a stavebních úřadů. Ministerstvo 
mimo jiné na úseku územního plánování a stavebního řádu zajišťuje činnost Poradního sboru 
pro aplikaci stavebního práva. Na základě této metodické činnosti je úřadu územního 
plánování dána možnost, aby vyhodnocení námitky korespondovalo s vydaným vyjádřením 
ministerstva pro místní rozvoj ke vztahu územního plánu k odpojování objektů od centrálního 
zásobování teplem a k průmětu územní energetické koncepce do územního plánu, neboť tato 
metodika provádí výklad k dané problematice obsahu územního plánu, který je stanoven v     
§ 43 stavebního zákona a je upřesněn v příloze č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti. 
Z uvedeného vyplývá, že obsah územního plánu je v uvedených předpisech stanoven
taxativně. Územní energetická koncepce není součástí územního plánu. V rozsahu, v němž je 
to účelné ke zdůvodnění řešení územního plánu, může být z ní citováno nebo na ni 
odkazováno v odůvodnění územního plánu, což je změnou č. 4  Územního plánu Havířov 
splněno.
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Po zvážení výše uvedených argumentů v podané námitce ze dne 19.7.2019 je námitce v rámci 
požadavku na úpravu textu ve změně č. 4 Územního plánu Havířov, A. Textové části,
v kapitole D.2.4 ENERGETIKA vyhověno. 
V návrhu změny č. 4 Územního plánu Havířov, A. Textové části v kapitole D.2.4 
ENERGETIKA je vypuštěna věta bodu 1):
„Pro novou výstavbu na plochách s předpokládanou hromadnou bytovou výstavbou a 
občanskou vybavenost situovanou v jejím okolí preferovat dodávky tepla ze soustavy CZT.“ 
a je nahrazena větou:
„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.“
Zbývající části rozhodnutí o námitce ze dne 20.2.2019 se nemění.  

Námitka podaná po termínu dne 23.7.2019 (vyhodnocena jako připomínka)  

Havířovská teplárenská společnost, a.s. Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov –Šumbark, jako 
oprávněný investor, námitka podaná po termínu. dne 23.7.2019

Účastník veřejného projednání v roli oprávněného investora tímto podává námitku ve smyslu 
ust. §55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jako účastník veřejného projednání v postavení 
oprávněného investora nesouhlasíme se změnou územního plánu č. 4 Havířov, textové část, 
v kapitole D.2.4 Energetika, Zásobování teplem, kde je navrhované změna: původní textace 
bodu 1), která zní: „Zachovat dodávky tepla ze soustavy CZT pro stávající odběratele a 
preferovat jejich rozšíření pro novou výstavbu na plochách s předpokládanou hromadnou 
bytovou výstavbou a občanskou vybavenost situovanou v jejím okolí.“ a má být nahrazena 
textem: „Pro novou výstavbu na plochách s předpokládanou hromadnou bytovou výstavbou a 
občanskou vybavenost situovanou v jejím okolí preferovat dodávky tepla ze soustavy CZ.“.
Jako účastník veřejného projednání v postavení oprávněného investora navrhujeme nahradit 
původní textaci tímto textem:
„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.“
Námitku opíráme jednak o existenci účinné soustavy zásobování tepelnou energií ve městě 
Havířově (viz § 25 odst.5 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o 
změně některých zákonů).
Podpora soustavy CZT pouze u nové výstavby není v souladu ani s ustanoveními Územní 
energetické koncepce ÚEK), která mimo jiné v kapitole 7.1.2, odst. 5 uvádí:
„5. V souladu s požadavky energetického zákona č. 458/2000 Sb. a zákona 86/2002 Sb. 
(zákon o ochraně ovzduší, aktuálně č. zákona 201/2012 Sb.) upřednostňovat zásobování 
teplem z centrálních systémů zásobování teplem, a to zejména v dosahu již vybudovaných
zdrojů.) 
Vyhodnocení:
Účastník veřejného projednání v roli oprávněného investora podal dne 23.7.2019 námitku ve 
smyslu ust. §55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V rámci veřejné vyhlášky oznámení o 
opakovaném veřejném projednání návrhu změny, která byla zveřejněna v plném rozsahu 
změny ve dnech od 13.6.2019 do 22.7.2019 je uvedeno, že dle ustanovení § 52 odst. 3 za 
použití § 55b odst. 2 stavebního zákona se k později uplatněným stanoviskům, připomínkám a 
námitkám nepřihlíží. 
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Dále je v § 52 odst. 3 uvedeno, že námitka uplatněná dotčenými osobami tedy i oprávněným 
investorem musí obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená 
práva a území vymezené dotčenou námitkou. 
V tomto případě pořizovatel vyhodnotil, že podaná námitka ze dne 23.7.2019 je uplatněna po 
termínu a dále neobsahuje požadované údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená 
práva a území vymezené dotčenou námitkou.  
Vzhledem k tomu, že uplatněná námitka neobsahuje náležitosti dle stavebního zákona a je 
podaná po termínu, pořizovatel tuto námitku vyhodnotil jako připomínku.   
S přihlédnutím k vyhodnocení námitky uplatněné oprávněným investorem Veolia Energie 
ČR, a.s., se sídlem 28. Října 3337/7, 702 00 Moravská Ostrava ze dne 19.7.2019 je 
připomínce, ve věci úpravy textu změny č. 4 Územního plánu Havířov, A. Textové části,
v kapitole D.2.4 ENERGETIKA, vyhověno. 
V návrhu změny č. 4 Územního plánu Havířov, A. Textové části v kapitole D.2.4 
ENERGETIKA je vypuštěna věta bodu 1):
„Pro novou výstavbu na plochách s předpokládanou hromadnou bytovou výstavbou a 
občanskou vybavenost situovanou v jejím okolí preferovat dodávky tepla ze soustavy CZT.“ 
a je nahrazena větou:
„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.“

Připomínky 

Magistrát města Karviné, odbor stavebního a životního prostředí, úřad územního plánování, 
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Frýštát, SMK/096193/2019 ze dne 26.6.2019

Rada města Karviné na své 17. schůzi, konané dne 26.06.2019, projednala materiál týkající se
upraveného návrhu změny č. 4 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 
upravenému návrhu změny č. 4 Územního plánu Havířov.
Vyhodnocení:
Bez připomínek

Ředitelství silnic a dálnic ČR, oddělení koncepce a ÚP Morava, Šumavská 33, Brno, 
001206/11300/2019 ze dne 10.7.2019

Předmětem návrhu této změny č. 4 územního plánu Havířov je vymezení několika nových 
zastavitelných ploch a mírná korekce vymezeného koridoru dopravní infrastruktury 
vymezeného pro přeložku silnice Havířov – Český Těšín. Po veřejném projednání došlo 
z hlediska zájmů pouze k drobné úpravě textu u koridoru D30, aby bylo označení tohoto 
koridoru v souladu s aktualizací Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Správní 
území města je dotčeno stávající silnicí I/11 a koridory pro přeložku silnic I/11 a I/68. Tyto 
koridory jsou v platném územním plánu zapracovány dle našich požadavků. Vzhledem k výše 
uvedenému nemáme k návrhu změny č. 4 územního plánu Havířov námitky
Vyhodnocení:
Bez připomínek.
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PŘÍLOHA

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Limity území byly upraveny Změnou č. 1. Změnou č. 2 ani Změnou č. 3 se nemění.
Zákres graficky zobrazitelných limitů viz Koordinační výkres.

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 
předpisů, které tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou 
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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
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- bezpečnostní pásmo vysokotlaké regulační stanice plynu
s tlakem do 40 barů včetně: 10 m od hranice oplocení

bezpečnostní pásmo plynové sondy 80 m

- 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  
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"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.
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.
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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.

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. Územním plánem je 
vymezena hranice 100 m od hřbitova, ve které by neměly být povolovány stavby 
s rušivými vlivy na hřbitov – pietní místo.

- 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;
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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.

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
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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.

- 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. 3. 2018.
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) Koncepce rozvoje území navržená územním plánem respektuje zařazení správního území 
města Havířova Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 do 
metropolitní rozvojové oblasti OB2 Metropolitní rozvojová oblast Ostrava a do specifické 
oblasti Karvinsko SOB4 Specifická oblast Karvinsko, které jsou dále upřesněny Zásadami 
územního rozvoje Moravskoslezského kraje. 

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
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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 
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);
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- 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;

- 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 Část zastavěna
1,36
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 Část zastavěna
2,72
2,52

BL-Z46A smíšené obytné venkovské SV Část zastavěna + proluka
1,12
0,62

BL-Z46B smíšené obytné venkovské SV Oprava výměry
0,96
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-Z69 bydlení individuálního BI Zastavěna 0,24

BL-Z70 smíšené výrobní VS - 1,46

BL-Z71 bydlení individuálního BI - 0,28

BL-Z72 bydlení individuálního BI - 1,15
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BL-Z73 bydlení individuálního BI Část zastavěna
2,27
2,03

BL-Z74 bydlení individuálního BI - 0,92

BL-Z75 bydlení individuálního BI - 1,02

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
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k. ú. Dolní Datyně
Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha

DD-Z1
technické infrastruktury –
technického vybavení

TI - 0,19

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-Z11 rekreace – zahrádkové osady RZ
Změna způsobu využití na 

ZZ (4/DD-Z4)
0,25

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
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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

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
Zmenšení rozsahu Změnou 

č. 4 , část zastavěna
0,45
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
Oprava výměry z 5,07 ha 
na 5,32 ha, část zastavěna

5,07
5,32
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
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DS-Z17 bydlení individuálního BI - 0,34

DS-Z18 bydlení individuálního BI - 0,22

DS-Z19
DS-Z19A
DS-Z19B

bydlení individuálního BI Část zastavěna
2,04
0,76
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

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-Z1 smíšené výrobní VS
Část zastavěna, zbývající 

část na SN
1,64

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
Část plochy přeřazena do 
stabilizovaných ploch ZV

0,92
     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
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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

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



16

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

PS-Z17 bydlení individuálního BI - 0,34

PS-Z18 bydlení individuálního BI Zastavěna 0,41

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 Část zastavěna
0,32
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
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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

PS-Z56 bydlení individuálního BI Část zastavěna
1,72
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 Část zastavěna
0,66
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
Změna způsobu využití 
části plochy na plochu BI
(0,22 ha) označ. 4/SU-Z1

0,33
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
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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

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-Z33 dopravní infrastruktury silniční DS
Oprava chyby – plocha 
zastavěna – viz grafická 

část Změny č. 3
0,44

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
17,90
16,98
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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) 29,62
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- rekultivace

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

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.



26

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 (VPS D30 dle
ZÚR MSK) (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 
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venkovním 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) V k. ú. Šumbark vybudovat soustavnou splaškovou kanalizaci s jednou čerpací stanicí.

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) Akceptovat výstavbu vedení 400 kV Nošovice – Albrechtice zdvojením stávající linky 

ZVN 460.
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.
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Zásobování teplem 
1) Zachovat dodávky tepla ze soustavy CZT pro stávající odběratele a preferovat jejich 

rozšíření pro novou výstavbu na plochách s předpokládanou hromadnou bytovou 
výstavbou a občanskou vybavenost situovanou v jejím okolí.
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.
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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

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
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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:

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
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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; 
- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb;
- hromadné garáže, řadové garáže k bytovým domům a jednotlivé garáže k rodinným domům

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

architekturu, urbanistickou strukturu a charakter zástavby;
- nezbytné stavby a úpravy na vodních tocích;
- 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.

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

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

- odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů;
- čerpací stanice pohonných hmot;
- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin);
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným. 
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
- zastavitelnost pozemků rodinných domů do 40 %, 
- zastavitelnost ostatních pozemků pro stavby uvedené ve využití hlavním a přípustném do 70 %

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;
- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin);
- mobilní stavby;
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním, přípustným a podmíněně přípustným.
Prostorové uspořádání:
- zastavitelnost pozemků stávajících rodinných domů do 40 % ;
- zastavitelnost ostatních pozemků pro stavby uvedené ve využití hlavním a přípustném do 70 %,
- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby;
- při dostavbách proluk v uliční zástavbě dodržovat stávající strukturu a charakter zástavby.
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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 70 % 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;

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

- 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;

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

- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným.
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
- zastavitelnost pozemků - do 80 %;
- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby a krajinný ráz.
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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.

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.
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PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - ZAHRADY    (ZZ)
Využití hlavní:
- zahrady se stavbami pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků - zastavěná plocha do 35 m2

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.
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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;
- vodní plochy a vodní toky, 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 (VPS D30 
dle ZÚR MSK) (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:  

E1 - výstavba vedení 400 kV Nošovice – Albrechtice zdvojením stávající linky  
ZVN 460 za účelem zvýšení přenosové kapacity (v ZÚR MSK liniová stavba E45).
stavba byla realizována

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.
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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.

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

Ruší se podmínka zpracování územní studie pro zastavitelné plochy BL-Z48, BL-Z49, 
PS-Z11, SU-Z35 a pro plochu přestavby PS-P10 (viz výkres A.1  Základní členění).

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
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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

L. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ 
O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU 

Územním plánem Havířov po Změně č. 3 nejsou vymezeny plochy a koridory, 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, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

Územním plánem Havířov po Změně č. 3 nejsou vymezeny architektonicky nebo 
urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část 
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.
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
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N. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ 
ČÁSTI

Textová část Územního plánu Havířov po Změně č. 3 obsahuje titulní stránku, obsah, 
73 listů, s přílohou č. 1 obsahuje 78 listů.

Grafická část Územního plánu Havířova po Změně č. 3 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

Změna č. 4 Územního plánu Havířov obsahuje titulní stránku, obsah, 33 listů a přílohu 
č. 1 – vysvětlení pojmů

Grafická část Změny č. 4 Územního plánu Havířov obsahuje výřezy výkresů 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.5 Koncepce technické infrastruktury - energetiky 

   a elektronických komunikací 1 : 5 000
A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
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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, 



79

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 35 m2 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. 
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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.
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DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov 

(evidenční č. příjemce 06144/2016/SOC, evidenční č. poskytovatele 794/OSV/2016) ze dne 7.11.2016 

(dále jen „dodatek“) 

 

I. 

SMLUVNÍ STRANY 

1. Moravskoslezský kraj 

se sídlem:   28. října 117, 702 18 Ostrava 

zastoupen:   

 

IČO: 70890692 

DIČ: CZ70890692 

ID datové schránky: 8x6bxsd     

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

číslo účtu: 2106597481/2700 

(dále jen „příjemce“) 

a 

2. statutární město Havířov 

 se sídlem:  Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město   

 zastoupeno:  Ing. Josefem Bělicou, primátorem statutárního města Havířov  

IČO:  00297488 

DIČ: CZ00297488  

ID datové schránky: 7zhb6tn  

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., centrála v Praze,  

Číslo účtu: 27-1721604319/0800  

(dále jen „poskytovatel“) 

 

II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 7. 11. 2016 uzavřely smlouvu o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města, vedenou u příjemce pod evidenčním číslem 06144/2016/SOC a u poskytovatele 

pod evidenčním číslem 794/OSV/2016, jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout 

příjemci v letech 2017 – 2019 dotaci určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb a závazek 

příjemce tuto dotaci přijmout a užít za podmínek stanovených smlouvou. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že mají společný zájem na tom, aby byl Fond sociálních služeb tvořen 

(finančně naplňován) i v letech 2020 – 2021 a za tímto účelem se dohodly, že poskytovatel 

poskytne příjemci dotaci, a to za níže uvedených podmínek.   
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III.  

Doplnění Smlouvy  

Za článek IV. Účelové určení a výše dotace Smlouvy se vkládá nový článek IV. A Účelové určení 

a výše dotace pro roky 2020 - 2021, který je speciálním ustanovením pro poskytnutí dotace 

na tvorbu Fondu sociálních služeb pro roky 2020 – 2021. Smluvní strany se výslovně dohodly, že 

veškerá ustanovení Smlouvy vztahující se k čl. IV. Smlouvy se obdobně použijí i na práva a povinnosti 

smluvních stran uvedená v níže uvedeném článku:  

 

„IV. A 

Účelové určení a výše dotace pro roky 2020 - 2021 

1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne v letech 2020-2021 příjemci dotaci určenou na 

tvorbu Fondu sociálních služeb, jehož účelovým určením je zajištění dostupnosti a udržitelnosti 

sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle Statutu Fondu, a to v maximální výši 

Kč 6.296.000,- (slovy: šestmilionůdvěstědevadesátšesttisíc korun českých), a to tak, že tato 

částka bude poskytnuta ve dvou splátkách v jednotlivých letech: 

•  2020 maximálně  3.148.000,- Kč (slovy: třimilionyjednostočtyřicetosmtisíc korun českých),  

•  2021 maximálně  3.148.000,- Kč (slovy: třimilionyjednostočtyřicetosmtisíc korun českých).  

2. Konkrétní výše jednotlivých splátek dotace bude stanovena příjemcem na základě výsledků 

dotačního řízení dotačního programu na podporu služeb sociální prevence v letech 2020 - 

2021 vyhlášeného příjemcem (dále jen „DP PSSP 3“), který bude financován v rámci projektu 

„Podpora služeb sociální prevence 3“ z Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 – 

Sociální začleňování a boj s chudobou, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030 (dále jen 

„projekt PSSP3“). Informaci o výši jednotlivých splátek dotace zašle příjemce poskytovateli 

nejpozději do 60 dnů ode dne rozhodnutí příjemce o poskytnutí dotace poskytovatelům služeb 

na vybrané druhy služeb uvedené v čl. IV. A odst. 4 této smlouvy.  

3. V případě nevyčerpání finančních prostředků vymezených na DP PSSP 3 a rozhodnutí příjemce 

o vyhlášení dodatečného dotačního řízení v rámci DP PSSP 3, stanoví příjemce výši splátky 

dotace na rok 2021 na základě výsledků dodatečného dotačního řízení. Informaci o upravené 

výši splátky na rok 2021 zašle příjemce poskytovateli nejpozději do 60 dnů ode dne rozhodnutí 

příjemce o poskytnutí dotace poskytovatelům služeb na vybrané druhy služeb uvedené 

v čl. IV. A odst. 4 této smlouvy. 

4. Maximální výše dotace dle čl. IV. A odst. 1 této smlouvy je nepřekročitelná a její skutečná 

výše bude stanovena s ohledem na výši podpory poskytnuté příjemcem v rámci DP PSSP 3 

na jednotlivé vybrané druhy služeb na území statutárního města Havířov a bude se rovnat 

součtu dílčích částí dotace poskytovatele takto:  

a) v případě podpoření služby azylové domy v rámci DP PSSP 3 ve výši minimálně 

30.413.000,- Kč bude činit dílčí část dotace poskytovatele dle této smlouvy 4.432.000,- 

Kč,  

b) v případě podpoření služby sociální rehabilitace v rámci DP PSSP 3 ve výši minimálně 

4.286.000,- Kč bude činit dílčí část dotace poskytovatele dle této smlouvy 428.000,- Kč, 

c)  v případě podpoření služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rámci DP 

PSSP 3 ve výši minimálně 5.418.000,- Kč bude činit dílčí část dotace poskytovatele dle 

této smlouvy 1.436.000,- Kč. 
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5. Budou-li v rámci DP PSSP 3 financovaného z projektu PSSP3 podpořeny jednotlivé druhy 

služeb uvedené v čl. IV A odst. 4 této smlouvy (dále jen „vybrané druhy služeb 3“) alespoň v 

minimální výši stanovené pro konkrétní druh služby, pak se dílčí část i celková výše dotace dle 

této smlouvy nemění.  

6. Budou-li v rámci DP PSSP 3 financovaného z projektu PSSP3 podpořeny vybrané druhy služeb 

3 dotací nižší než činí minimální výše podpory stanované pro konkrétní druh služby dle čl. IV A 

odst. 4 této smlouvy, pak se výše dílčí části dotace poskytovatele poměrně zkrátí dle poměru 

minimální výše podpory z DP PSSP 3 vůči výši dílčí části dotace poskytovatele u konkrétního 

druhu služby uvedené v čl. IV A odst. 4 této smlouvy. V případě snížení dílčí části dotace 

poskytovatele dle předchozí věty se její výše zaokrouhlí na celé tisíce matematicky.  

7. Finanční prostředky dotace vložené do Fondu sociálních služeb představují účelové finanční 

prostředky: 

a)  k naplnění čl. 4 odst. 1 písm. a), b), c) a d) Statutu Fondu pro území statutárního města 

Havířov,  

b) k naplnění čl. 4 odst. 1 písm. e) Statutu Fondu na financování krajské sítě sociálních 

služeb v Moravskoslezském kraji. 

8. Finanční prostředky dle čl. IV A odst. 7 písm. b) této smlouvy neovlivní nárok na vypořádání 

účelových prostředků dle čl. 6 odst. 2 Statutu Fondu. 

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě zrušení Fondu sociálních služeb vrátí příjemce do 30 

dnů na účet poskytovatele zůstatek Fondu sociálních služeb odpovídající výši nevyčerpané 

dotace poskytovatele alokované ve Fondu sociálních služeb pro území poskytovatele. 

10.Splátky dotace v jednotlivých letech se v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, a Českým účetním standardem pro vybrané 

účetní jednotky č. 703 - Transfery, nepovažují za poskytnutí zálohy s finančním vypořádáním. 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 

 

2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním Statutu Fondu, jeho obsahu porozuměly 

a souhlasí s ním. Platné znění Statutu Fondu je zveřejněno na webových stránkách 

Moravskoslezského kraje www.msk.cz. 

 

3. V případě, že nedojde ke schválení projektu PSSP3 k financování z prostředků Operačního 

programu Zaměstnanost, pak zanikají závazky příjemce i poskytovatele dotace vyplývající z této 

smlouvy, a to dnem doručení vyrozumění řídícího orgánu o neposkytnutí dotace příjemci. O této 

skutečnosti je příjemce povinen poskytovatele bezodkladně informovat. 

 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží poskytovatel a dva příjemce. 

 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
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6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu 

dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V 

takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

 

7. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v 

registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem 

Moravskoslezský kraj. 

 

8. V případě, kdy nebude tato smlouva uveřejněna dle předchozího odstavce, bere příjemce 

na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně případných dodatků bude zveřejněna 

na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude zveřejněna 

po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy. 

 

9. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely 

plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 

údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné 

právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních 

webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz. 

 

10. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů: 

 

O přijetí dotace a o uzavření tohoto dodatku rozhodla rada kraje usnesením č. ……… 

ze dne ………… . 

 

11. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů: 

 

O poskytnutí dotace a o uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. 

…….. ze dne……. . 

 

 

V Ostravě dne ........... V Havířově dne ........... 

 

 

 

……………………………………… 

          za příjemce 

 

 

 

……………………………………… 

         za poskytovatele 

         Ing. Josef Bělica 
primátor statutárního města Havířov 
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1 | S t r á n k a  

Zápis č.5/2019 

 

ZZááppiiss  čč..  55//22001199  
ze schůze Kontrolního výboru ZMH 

konané dne 15. 5. 2019 
 
 
Datum konání:  15. 5. 2019 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 Mgr. Martin Rédr a přivítal přítomné.  
 
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. 4/2019 ze schůze KV ZMH 
- Kontrola provedených úkolů 
- Kontrolní činnost květen – červen 2019 
- Různé a závěr 
 

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 

Hlasování o schválení programu: 
Výsledek hlasování:  8 členů KV hlasovalo pro 
  0 členů KV bylo proti  
  0 členů KV se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem: 8 členů KV ZMH   

 Program byl schválen. 

  

2. Kontrola Zápisu č. 4/2019 ze schůze KV ZMH  

 
Mgr. Martin Rédr  vyzval členy kontrolního výboru k podání připomínek k Zápisu č. 4/2019 ze schůze 
KV ZMH ze dne 10. 4. 2019. Nikdo z členů nepodal žádnou připomínku. 
V průběhu jednání tohoto bodu programu se na schůzi dostavil člen KV ZMH MUDr. Radomil 
Schreiber. 
 
3. Kontrola provedených úkolů 

 
Usnesení č. 5064/95RM/2018 - Projekt zefektivnění Městské hromadné dopravy Havířov – 
prezentace návrhu opatření 
Kontrola byla provedena dne 24. 4. 2019. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o průběhu a výsledku kontroly. 
Zápis z kontroly č. 5/2019 byl řádně předložen.  
                                                                                                                                                         Úkol splněn. 
 
Usnesení č. 154/3RM/2018 – VZ/508/OÚR/18 – „Domov seniorů Havířov, středisko Luna - EPS         
a CCTV“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
Kontrola byla provedena dne 4. 3. 2019. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o průběhu a výsledku kontroly. 
Zápis z kontroly č. 5/KPU/2019 byl řádně předložen.  
                                                                                                                                                         Úkol splněn. 
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Usnesení č. 196/5RM/2018 – Finanční kontrola účetnictví a pokladny Správy sportovních                  
a rekreačních zařízení Havířov 
Kontrolní skupina:    Ing. Karel Žák - vedoucí  kontrolní skupiny 
                 Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. 
                                           Eva Bernaciková  
                                                                                                                                                            Úkol trvá. 
 
 
Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
Kontrolní skupina:    Mgr. Martin Rédr  - vedoucí  kontrolní skupiny 
                 Mgr. Dagmar Kotajná 
                                           Mgr. Gustav Dytko  
                                                                                                                                                            Úkol trvá. 
 
Vyřizování petic na MMH podle zák. č. 85/1990 Sb.  
Kontrola byla provedena dne 11. 4. 2019. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o průběhu a výsledku kontroly. 
Zápis z kontroly č. 3/2019 byl řádně předložen.  
                                                                                                                                                         Úkol splněn. 
 

 
4. Kontrolní činnost květen – červen 2019 

 
VZ 602/OUR/18, Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí 
Kontrolní skupina:    Mgr. Dagmar Kotajná  - vedoucí  kontrolní skupiny 
                 Ing.  Josef Olšar 
                                           Mgr. Gustav Dytko 
 
 
Vedení a plnění závěrů valných hromad  
 
Havířovská teplárenská společnost, a.s. 
Kontrolní skupina:  Ing. Karel Žák  - vedoucí pracovní skupiny 
        Mgr. Dagmar Kotajná 
                                  Mgr. Gustav Dytko 
 
Technické služby Havířov, a.s. 
Kontrolní skupina:  Ing. Karel Žák  - vedoucí pracovní skupiny 
        Ing. Petr Smrček 
                                   Ing. Josef Olšar 
 
Městská realitní agentura, s.r.o. 
Kontrolní skupina:  Mgr. Martin Rédr  - vedoucí  kontrolní skupiny 
        MUDr. Radomil Schreiber 
                                  Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. 
 
ZÁMEK Havířov, s.r.o. 
Kontrolní skupina:  Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. - vedoucí pracovní skupiny 
        Mgr. Martin Rédr 
                                  Ing. Karel Žák 
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5. RŮZNÉ a závěr 

 
Proběhla diskuse na téma vzdáleného přístupu členů KV ZMH k plné verzi usnesení RMH Mgr. Rédr 
bude písemně žádat RMH o schválení. 
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 
2. Plán kontrolní činnosti KV ZMH na květen-červen 2019 

 
 
Další schůze Kontrolního výboru se bude konat:  
 

dne 12. června 2019 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 29. 5. 2019, zapsal Mgr. Martin Rédr, předseda KV ZMH 
 
 
 
………………………………………………………..….. 
      Mgr. Martin Rédr, předseda KV ZMH 
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ZZááppiiss  čč..  66//22001199  
ze schůze Kontrolního výboru ZMH 

konané dne 12. 6. 2019 
 
 
Datum konání:  12. 6. 2019 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 Mgr. Martin Rédr a přivítal přítomné.  
 
V době zahájení bylo přítomno 7 členů kontrolního výboru. 
KV ZMH byl usnášeníschopný. 
 
1. Schválení programu schůze 

Návrh programu: 
- Schválení předloženého programu 
- Kontrola Zápisu č. 5/2019 ze schůze KV ZMH 
- Kontrola provedených úkolů 
- Kontrolní činnost červen – srpen 2019 
- Různé a závěr 
 

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 

Hlasování o schválení programu: 
Výsledek hlasování:  7 členů KV hlasovalo pro 
  0 členů KV bylo proti  
  0 členů KV se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem: 7 členů KV ZMH   

 Program byl schválen. 

  

2. Kontrola Zápisu č. 5/2019 ze schůze KV ZMH  

 
Mgr. Martin Rédr  vyzval členy kontrolního výboru k podání připomínek k Zápisu č. 5/2019 ze schůze 
KV ZMH ze dne 15. 5. 2019. Nikdo z členů nepodal žádnou připomínku. 
 
3. Kontrola provedených úkolů 

 
Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
Kontrola byla provedena dne 24. 4. 2019. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o průběhu a výsledku kontroly. 
Zápis z kontroly č. 4/2019 byl řádně předložen.  
                                                                                                                                                         Úkol splněn. 
 
Usnesení č. 196/5RM/2018 – Finanční kontrola účetnictví a pokladny Správy sportovních                  
a rekreačních zařízení Havířov 
Kontrola byla provedena ve dnech 13.5. a 7.6.2019. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o průběhu a výsledku kontroly. 
Zápis z kontroly č. 6/KPU/2019 byl řádně předložen.  
                                                                                                                                                         Úkol splněn. 
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VZ 602/OUR/18, Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí 
Kontrolní skupina:    Mgr. Dagmar Kotajná  - vedoucí  kontrolní skupiny 
                 Ing. Josef Olšar 
                                           Mgr. Gustav Dytko  
                                                                                                                                                            Úkol trvá. 
 

Vedení a plnění závěrů valných hromad  
Havířovská teplárenská společnost, a.s. 
Kontrolní skupina:  Ing. Karel Žák  - vedoucí pracovní skupiny 
        Mgr. Dagmar Kotajná 
                                  Mgr. Gustav Dytko 
 
Technické služby Havířov, a.s. 
Kontrolní skupina:  Ing. Karel Žák  - vedoucí pracovní skupiny 
        Ing. Petr Smrček 
                                   Ing. Josef Olšar 
 
Městská realitní agentura, s.r.o. 
Kontrolní skupina:  Mgr. Martin Rédr  - vedoucí  kontrolní skupiny 
        MUDr. Radomil Schreiber 
                                  Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. 
 
ZÁMEK Havířov, s.r.o. 
Kontrolní skupina:  Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. - vedoucí pracovní skupiny 
        Mgr. Martin Rédr 
                                  Ing. Karel Žák  
                                                                                                                                                            Úkol trvá. 
 
4. Kontrolní činnost červen – srpen 2019 

 
Nová kontrolní činnost na období červen – srpen 2019 nebyla stanovena. 
 
5. RŮZNÉ a závěr 

 
Ve věci vzdáleného přístupu členů KV ZMH k plné verzi usnesení RMH informoval Mgr. Rédr, že je 
v jednání a měla by být projednána na schůzi RMH dne 15. 7. 2019.  
Jelikož nikdo z členů kontrolního výboru neměl žádné připomínky, schůze byla ukončena v 16,55 hod. 
 
Přijatá usnesení: 

Kontrolní výbor  
Zastupitelstva města Havířova  
 

schvaluje 
1. Program dnešní schůze Kontrolního výboru ZMH 

 
Další schůze Kontrolního výboru se bude konat:  
 

dne 14. srpna 2019 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 18. 6. 2019, zapsala Petra Maňhalová, tajemnice KV ZMH 
 
 
………………………………………………………..….. 
      Mgr. Martin Rédr, předseda KV ZMH 
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ZZááppiiss  čč..  77//22001199  
ze schůze Kontrolního výboru ZMH 

konané dne 14. 8. 2019 
 
Datum konání:  14. 8. 2019 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 Mgr. Martin Rédr a přivítal přítomné.  
 
V době zahájení bylo přítomno 7 členů kontrolního výboru. 
KV ZMH byl usnášeníschopný. 
 
1. Schválení programu schůze 

Návrh programu: 
- Schválení předloženého programu 
- Kontrola Zápisu č. 6/2019 ze schůze KV ZMH 
- Kontrola provedených úkolů 
- Kontrolní činnost srpen – září 2019 
- Různé a závěr 
 

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 

Hlasování o schválení programu: 
Výsledek hlasování:  7 členů KV hlasovalo pro 
  0 členů KV bylo proti  
  0 členů KV se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem: 7 členů KV ZMH   

 Program byl schválen. 
 
2. Kontrola Zápisu č. 6/2019 ze schůze KV ZMH  
Mgr. Martin Rédr  vyzval členy kontrolního výboru k podání připomínek k Zápisu č. 6/2019 ze schůze 
KV ZMH ze dne 12. 6. 2019. Nikdo z členů nepodal žádnou připomínku. 
 
3. Kontrola provedených úkolů 

 

Vedení a plnění závěrů valných hromad  
Havířovská teplárenská společnost, a.s. 
Kontrola byla provedena dne 19. 6. 2019. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o průběhu a výsledku kontroly. 
Zápis z kontroly č. 6/2019 byl řádně předložen.  
                                                                                                                                                         Úkol splněn. 

Vedení a plnění závěrů valných hromad  
Technické služby Havířov, a.s. 
Kontrola byla provedena dne 26. 6. 2019. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o průběhu a výsledku kontroly. 
Zápis z kontroly č. 7/2019 byl řádně předložen.  
                                                                                                                                                         Úkol splněn. 
 
VZ 602/OUR/18, Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí 
Kontrolní skupina:    Mgr. Dagmar Kotajná  - vedoucí  kontrolní skupiny 
                 Ing. Josef Olšar 
                                           Mgr. Gustav Dytko  
                                                                                                                                                            Úkol trvá. 
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Vedení a plnění závěrů valných hromad  
Městská realitní agentura, s.r.o. 
Kontrolní skupina:  Mgr. Martin Rédr  - vedoucí  kontrolní skupiny 
        MUDr. Radomil Schreiber 
                                  Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. 
 
ZÁMEK Havířov, s.r.o. 
Kontrolní skupina:  Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. - vedoucí pracovní skupiny 
        Mgr. Martin Rédr 
                                  Ing. Karel Žák  
                                                                                                                                                            Úkol trvá. 
 
4. Kontrolní činnost srpen – září 2019 

 
Usnesení č. 595/12RM/2019 – Úprava nájemních podmínek v bytech ve vlastnictví města Havířova 
Kontrolní skupina:    Ing. Karel Žák - vedoucí  kontrolní skupiny 
                 Eva Bernaciková 
                                           Ing. Josef Olšar 
 
 Usnesení č. 925/18RM/2019 – KŘMR/297/KP/19 – „Provozování bikesharingu v Havířově                
č. 3“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
Kontrolní skupina:    Ing. Karel Žák - vedoucí  kontrolní skupiny 
                 Eva Bernaciková 
                                           René Pustějovský 
 
5. RŮZNÉ a závěr 

 
Ing. Žák vznesl připomínku k nedostatečnému volnému přístupu k internetu v budově MMH, který 
komplikuje kontrolní činnost KV ZMH. 
Ve věci vzdáleného přístupu členů KV ZMH k plné verzi usnesení RMH informoval Mgr. Rédr, že je 
v jednání, informace předá na příští schůzi KV ZMH.  
Jelikož nikdo z členů kontrolního výboru neměl žádné připomínky, schůze byla ukončena v 16,55 hod. 
 
Přijatá usnesení: 

Kontrolní výbor  
Zastupitelstva města Havířova  
 

schvaluje 
1. Program dnešní schůze Kontrolního výboru ZMH 
2. Plán kontrolní činnosti KV ZMH na srpen-září 2019 

 
Další schůze Kontrolního výboru se bude konat:  
 

dne 11. září 2019 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. 8. 2019, zapsala Petra Maňhalová, tajemnice KV ZMH 
 
 
 
 
………………………………………………………..….. 
      Mgr. Martin Rédr, předseda KV ZMH 
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Záznam o výsledku kontroly č. 3/2019 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2018 – 2022 
 

 
 

Předmět kontroly:               Vyřizování petic na MMH podle zákona č.85/1990 Sb. 

 

Cíl kontroly:  Ověření dodržování zákonných podmínek a lhůt u písemných podání 

občanů, zjištění skutečného stavu procesu vyřizování petic, evidence 

dokumentace. 

 

 

Kontrolovaní pracovníci:    Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb 

 

 

Kontrola provedena dne: 11. 4. 2019 

    začátek v 09,00 hod.  konec 10,00 hod. 

 

 

Kontrolu provedli:  kontrolní skupina ve složení:  

                                               Ing. Petr Smrček 

    MUDr. Radomil Schreiber 

 
Kontrolou bylo zjištěno: 
 
Zákon č.85/1990 Sb. v § 7 a § 8 (dále jen zákon) ukládá státním orgánům, tedy i Magistrátu města 
(dále také MMH), kterému je svěřena působnost státního orgánu (§ 7 odst. 2 zákona o obcích), ve 
svých jednacích řádech nebo obdobných předpisech upravit způsob přijímání, projednávání a   
vyřizování peticí jim adresovaných.  
 
V podmínkách MMH platí: 

 Příkaz č. 3/2005 tajemníka MMH, kterým se stanoví pracovní postupy pro vyřizování peticí 
na MMH 

 Usnesení č. 5166/76RM/2014 Rady města (dále RMH) z 26. 3.2014, kterým se vydávají 
Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností 

V těchto vnitřních aktech je stanoveno, že centrální evidenci peticí vede Odbor právních služeb 
(dále OPS), který petice do 3 pracovních dnů postupuje k vyřízení příslušným odborům a 
samostatným oddělením MMH nebo Městské policii, a to ve lhůtách stanovených zákonem (5 resp. 
30 dnů). Vedoucí odborů, oddělení a ředitel MP informují o petici poradu vedení. Výsledné řešení 
je předkládáno RMH ke schválení nebo k vzetí na vědomí, pokud se jednání RMH koná po termínu  
30-ti denní lhůty k vyřízení petice. 
 
V roce 2018 byly MMH podáno osm peticí : 
 

1. Petice za opravu a celoroční údržbu komunikace na parc.č.554,552/2,551/4, k.ú. Dolní 
Datyně : 
 přijata byla 4.6.2018, 
 k vyřízení byla předána Odboru komunálních služeb,  
 výsledek byl předložen RMH 27.6.2018, která usnesením č.4729/89RM/2018 vzala na 

vědomí přijetí petice a schválila odpověď, 
 odpověď byla odeslána 29.6.2018. 

 



Zápis z kontroly č.03/2019  | 2  
 

 
2. Petice proti koupi pozemků č. 1952/4, k.ú. Havířov -Dolní Suchá o výměře 5563m

2
 od 

ASENTAL LAND s.r.o. a proti výstavbě tenisových kurtů, hřiště, občerstvení a parkoviště:   
 přijata byla 11.6.2018, 
 k vyřízení byla předána Ekonomickému odboru, oddělení správy majetku, 
 výsledek byl předložen RMH 13.6.2018, která usnesením č.4637/88RM/2018 odložila 

nabídku na odkoupení výše zmíněného pozemku, 
 odpověď byla odeslána 3.7.2018. 

 
3. Petice za revokaci rozhodnutí RMH č. 4566/87RMH/2018 bodu a) ze dne 23.5.2018:   

 přijata byla 21.6.2018, 
 k vyřízení byla předána Odboru školství a kultury, 
 výsledek byl předložen RMH 27.6.2018, která usnesením č.4724/89RM/2018 vzala na 

vědomí podání občanů a trvá na svém usnesení ve věci jmenování ředitelky ZŠ Havířov- 
Šumbark M. Pujmanové 17/1151, 

 odpověď byla odeslána 28.6.2018. 

 
4. Petice Požadavek na plnou obnovu asfaltových krytů komunikací v ul. Lesácká, Havířov – 

Prostřední Suchá:   
 přijata byla 10.8.2018, 
 k vyřízení byla předána Odboru územního rozvoje, 
 výsledek byl předložen RMH 29.8.2018, která usnesením č.4886/93RM/2018 vzala na 

vědomí petici občanů a schválila odpověď, 
 odpověď byla vypravena 5.9.2019. 

 
5. Petice o schválení odkoupení pozemku parc.č. 1952/4, k.ú. Dolní Suchá:   

 přijata byla 24.9.2018, 
 k vyřízení byla předána Ekonomickému odboru, oddělení správy majetku, 
 výsledek byl předložen k projednání ZMH 24.9.2018, které usnesením 

č.1046/27ZM/2018 schválilo odkoupení pozemku parc.č.1952/4 o výměře 5563m
2
 v k.ú. 

Dolní Suchá ve vlastnictví společnosti Asental Land, s.r.o., 
 odpověď byla odeslána 4.10.2018. 

 
6. Petice proti plánované výstavbě lisovny plastů se sterilizací na území obce Horní Bludovice:   

 přijata byla 5.11.2018, 
 k vyřízení byla předána Odboru územního rozvoje, 
 vyjádření bylo předloženo RMH 3.12.2018, která usnesením č.149/3RM/2018 schválila 

text odpovědi k podání občanů, odpověď byla odeslána 4.12.2018, 
 originál petice předán z důvodu, že je místně nepříslušná zpět zástupci petičního výboru 

dne 4.2.2019. 

 
7. Petice – Žádost o vybudování příchozí, příjezdové cesty k baráku ul. Osadní , vchody 691-

693 : 
 přijata byla 7.12.2018, 
 k vyřízení byla předána Odboru komunálních služeb, 
 výsledek byl předložen RMH 14.1.2019, která usnesením č.273/6RM/2019 vzala na 

vědomí způsob vyřízení petice, 
 odpověď byla odeslána 21.12.2018. 

 
 
 



Zápis z kontroly č.03/2019  | 3  
 

 
8. Petice za prodloužení otevírací doby multifunkčního hřiště Životice: 

 přijata byla 10.12.2018, 
 k vyřízení byla předána Odboru školství a kultury, 
 výsledek byl předložen RMH 14.1.2019, která usnesením č.256/6RM/2019 vzala na 

vědomí petici občanů a schválila odpověď, 
 odpověď byla odeslána 21.12.2018. 

 

Závěr kontroly:  

 

Kontrolní skupina zjistila, že vyřízení petic doručených v roce 2018 na Magistrát města Havířova, 

bylo provedeno v souladu se zákonem č.85/1990 Sb., o právu petičním. Centrální evidence a 

spisová dokumentace k jednotlivým peticím je vedena pověřeným OPS jednotně a přehledně. Osm 

petic přijatých v roce 2018 bylo řádně a v zákonné lhůtě vyřízeno. 

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.                        
  

 
 
V Havířově dne 11. 4. 2019  
Zapsal: Ing. Petr Smrček 
vedoucí kontrolní skupiny 
 
 
 

Vyjádření vedoucího odboru právních služeb:    
 

Bez připomínek. 

 

 
…………………………….. 
Mgr. Tomáš Kocián  
 
 
 
 
 
Podpisy členů KV ZMH: 
 
     
                                                                                              
…………………………….…                                             ……………………………… 

Ing. Petr Smrček                                      MUDr. Radomil Schreiber   
člen Kontrolního výboru ZMH                                            člen Kontrolního výboru ZMH                                                      
 
                                      
 
CO:  1x originál založen KV ZMH 
 1x kontrolovaný subjekt – odbor právních služeb  
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Záznam o výsledku kontroly č. 04 /2019 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2018 – 2022 
 

 
 

Předmět kontroly:  poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím 

 

Cíl kontroly:  zjištění skutečného stavu 

 

 

Kontrolovaný subjekt: tajemník Magistrátu města Havířova, Ing. Milan Menšík 

 

 

Kontrola provedena dne: 24. dubna 2019 

    začátek v 14:00 hod.  konec 15:35 hod. 

 

 

Kontrolu provedli:  pracovní skupina ve složení:  

                                                Mgr. Martin Rédr 

                                                Mgr. Dagmar Kotajná 

    Mgr. Gustav Dytko 

 

 
Kontrolou bylo zjištěno: 
 
Byla předložena Kniha evidence žádostí o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím a byly kontrolovány dokumenty za rok 2018. 

 

 

Evidence žádostí: 

Počet podaných žádostí o informace:  33 

Odmítnuté žádosti:      3 

Odvolání proti rozhodnutí:     2 

Přezkoumání odvolání:     0 

Stížností podáno:       0 

 

Všechny žádosti byly řádně vyřízeny v souladu se zákonem. 

 

Výroční zpráva za rok 2018 byla řádně zveřejněna na webových stránkách města.  

 

 

Závěr kontroly:                               

 

Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím. 

 
 
V Havířově dne 29. 5. 2019  
Zapsal: Mgr. Martin Rédr 
 
 



Zápis z kontroly č.04/2019  | 2  
 

Vyjádření tajemníka Magistrátu města Havířova:    
Bez připomínek.  
 
 
 
 
…………………………………. 
         Ing. Milan Menšík 
 
 
 
 
 
Podpisy členů KV ZMH: 
 
 
 
                                                                                          
………………………….                                      ………………………………… 

Mgr. Martin Rédr                                       Mgr. Dagmar Kotajná 

předseda Kontrolního výboru ZMH                                      členka Kontrolního výboru ZMH                                                      
 
 
 
 
…………………………. 

Mgr. Gustav Dytko 

člen Kontrolního výboru ZMH 
 
                                                       
 
 
 
CO:  1x originál založen KV ZMH 
 1x kontrolovaný subjekt - tajemník MMH 
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Záznam o výsledku kontroly č.06/2019 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2018 - 2022 

 

 
Předmět kontroly:  VEDENÍ A PLNĚNÍ ZÁVĚRŮ VALNÝCH HROMAD - HTS, a.s. 

                                                                                                                          

Cíl kontroly:  zjištění skutečného stavu 

 

Kontrolované osoby:  odbor právních služeb Magistrátu města Havířova 

     

Kontrola provedena dne: 19. června 2019 

    začátek v 14:00 hod.  konec 15:00 hod. 

Kontrola byla provedena v souladu s plánem kontrolní činnosti  

na rok 2019. 

 

Kontrolu provedl: pracovní skupina:   

                                                Ing. Karel Žák, vedoucí pracovní skupiny 

                                                Mgr. Dagmar Kotajná 

                                                 Mgr. Gustav Dytko.  

 

Obsah kontroly: Byla kontrolována agenda valné hromady městské obchodní společnosti HTS, a.s. 

v součinnosti s Mgr. Šárkou Škopkovou.   

Spis a veškerá agenda je založena na odboru právních služeb MMH.  

Byl kontrolován soulad mezi usneseními RMH a ZMH a podklady z jednání valných hromad. 

 

Kontrolou bylo zjištěno: 

 

Kontrola agendy VH – HTS a.s. 

 

Kontrola provedena u těchto dokumentů 

 

1. Výpis z usnesení 8. schůze RMH, konané dne 18.2.2019 

425/8RM/2019 – Havířovská teplárenská společnost, a.s. – příprava valné hromady –          

.            Žádost  o svolání  VH – odesláno 21.2.2019 

 

2. Vypracování a předání pozvánky na VH společnosti HTS, a.s. dne 27.5.2019 – doručeno do 

kanc. primátora dne 24.4.2019 

 

3. Předání podkladů k bodům 2 až 10 pořadu jednání VH  v listinné i elektronické podobě na 

odbor kanceláře primátora – dodáno 17.5.2019-splněno 

 

4. Doložen zápis z jednání valné hromady ze dne 27.5.2019, přijatá usnesení č. 

  
       824/15RM/2019 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  

                                     v působnosti valné hromady – volba orgánů a schválení pořadu valné hromady  

 

       825/15RM/2019 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  

                                     v působnosti valné hromady – zpráva představenstva o podnikatelské činnosti   

                                     společnosti HTS, a.s. a stavu jejího majetku za rok 2018  

 

       826/15RM/2019 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  

                                     v působnosti valné hromady – řádná účetní závěrka společnosti HTS, a.s.  
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                                     za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku  

 

       827/15RM/2019 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  

                                     v působnosti valné hromady – zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou      

                                     osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými   

                                     stejnou ovládající osobou za rok 2018  

 

        828/15RM/2019 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  

                                      v působnosti valné hromady – zpráva dozorčí rady společnosti HTS, a.s.  

 

        829/15RM/2019 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  

                                      v působnosti valné hromady – zpráva nezávislého auditora určená akcionářům     

                                      účetní jednotky  

 

        830/15RM/2019 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  

                                      v působnosti valné hromady – schválení řádné účetní závěrky společnosti HTS,    

                                      a.s. za rok 2018  

 

        831/15RM/2019 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  
                                      v působnosti valné hromady – rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti HTS,      
                                      a.s. za rok 2018 včetně stanovení výše, termínu a způsobu vyplácení dividend a   
                                      tantiém do 15.6.2019_splněno 13.6.2019 

 

Závěr kontroly agendy VH HTS, a.s.:  

Kontrolou agendy VH HTS, a.s. za rok 2018 nebylo zjištěno žádné pochybení.  
 
 
V Havířově dne 15. 7. 2019  
Zapsala: Petra Maňhalová, DiS. 
 
Vyjádření vedoucího odboru právních služeb Magistrátu města Havířova:   
  

Bez připomínek. 

 
 
…………………………….. 
Mgr. Tomáš Kocián  
 
 
 
Podpisy členů KV ZMH: 
 
 
…………………………….…                                             ……………………………… 

Ing. Karel Žák                                      Mgr. Dagmar Kotajná  

člen Kontrolního výboru ZMH                                             členka Kontrolního výboru ZMH    

 

 

……………………………… 

Mgr. Gustav Dytko 

člen Kontrolního výboru ZMH 

 

CO: 1x originál založen KV ZMH 

        1x kontrolovaný subjekt – odbor právních služeb 
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Záznam o výsledku kontroly č.7/2019 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2018 - 2022 

 

 
Předmět kontroly:  VEDENÍ A PLNĚNÍ ZÁVĚRŮ VALNÝCH HROMAD - TSH, a.s.                                                                                                                     

Cíl kontroly:  zjištění skutečného stavu 

 

Kontrolované osoby:  odbor právních služeb Magistrátu města Havířova 

     

Kontrola provedena dne: 26. června 2019 

    začátek v 14:00 hod.  konec 15:00 hod. 

Kontrola byla provedena v souladu s plánem kontrolní činnosti  

na rok 2019. 

 

Kontrolu provedl: pracovní skupina:   

                                                Ing. Karel Žák, vedoucí pracovní skupiny 

                                                Ing. Petr Smrček  

                                                Ing. Josef Olšar  

 

Obsah kontroly: Byla kontrolována agenda valné hromady městské obchodní společnosti TSH, a.s.   

v součinnosti s Mgr. Šárkou Škopkovou. 

Spis a veškerá agenda je založena na odboru právních služeb MMH.  

Byl kontrolován soulad mezi usneseními RMH a ZMH a podklady z jednání valných hromad. 

 

Kontrolou bylo zjištěno: 

 

Kontrola agendy VH – TSH a.s. 

 

Kontrola provedena u těchto dokumentů 

 

1. Výpis z usnesení 8. schůze RMH, konané dne 18.2.2019 

426/8RM/2019 – Technické služby Havířov, a.s. – příprava valné hromady –          

            Žádost  o svolání  VH – odesláno 21.2.2019 

 

2. Vypracování a předání pozvánky na VH společnosti TSH, a.s. dne 27.5.2019 – doručeno do 

kanc. primátora dne 24.4.2019 

 

3. Předání podkladů k bodům 2 až 10 pořadu jednání VH  v listinné i elektronické podobě na 

odbor kanceláře primátora – dodáno 17.5.2019-splněno 

 
4. Doložen zápis z jednání valné hromady ze dne 27.5.2019,  přijatá usnesení č. 

  

       816/15RM/2019 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti       

                                     valné hromady -  volba orgánů a schválení pořadu jednání valné hromady.  

  

       817/15RM/2019 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti   

                                       valné hromady -  zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti    

                                       TSH a.s. a stavu jejího majetku za rok 2018.  

  

       818/15RM/2019 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti   

                                        valné hromady -  řádná účetní závěrka společnosti TSH a.s. za rok 2018  a   

                                        návrh na rozdělení zisku. 
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          819/15RM/2019 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti   

                                         valné   hromady -  zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a    

                                         vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou  

                                         ovládající osobou za rok 2018. 

  

           820/15RM/2019 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti   

                                          valné hromady -  vyjádření dozorčí rady společnosti TSH a.s.   

  

           821/15RM/2019 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti   

                                          valné hromady -  zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky  

                                          za rok 2018 a zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky.   

  

           822/15RM/2019 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti      

                                          valné hromady -  schválení řádné účetní závěrky společnosti TSH a.s.  za rok  

                                          2018. 

  

           823/15RM/2019 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti   

                                          valné hromady -  rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti TSH a.s. za rok     

                                          2018 včetně stanovení výše, termínu a způsobu vyplácení dividend a tantiém    

                                          do 30.6., splněno v termínu 28.6.2019. 

 

Závěr kontroly agendy VH TSH, a.s.:  

Kontrolou agendy VH TSH, a.s. nebylo zjištěno žádné pochybení.  
 

 
V Havířově dne 15. 7. 2019  
Zapsala: Petra Maňhalová, DiS. 
 
 
 
Vyjádření vedoucího odboru právních služeb Magistrátu města Havířova:   
  
Bez připomínek. 
 
 
…………………………….. 
Mgr. Tomáš Kocián  
 
 
 
Podpisy členů KV ZMH: 
 
 
…………………………….…                                             ……………………………… 

Ing. Karel Žák                                      Ing. Petr Smrček  

člen Kontrolního výboru ZMH                                             člen Kontrolního výboru ZMH    

 

 

……………………………… 

Ing. Josef Olšar 

člen Kontrolního výboru ZMH                                                   

 

 

CO: 1x originál založen KV ZMH 

        1x kontrolovaný subjekt – odbor právních služeb 



 

Záznam o výsledku kontroly č.5/KPU/2019 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2018 - 2022 

 

 

Předmět kontroly:   Kontrola plnění usnesení ZMH a RMH 

     (měsíční periodická kontrola) 

 

Cíl kontroly: Cílem kontroly je zjistit skutečný stav vyřazovaných bodů 

(jednotlivých usnesení) z materiálu tabulky kontroly plnění 

usnesení, předkládaného na každém zasedání ZMH nebo schůzi 

RMH a zpracovávaného na základě předložených podkladů od 

jednotlivých odborů MMH   

 

Kontrola plnění usnesení RMH :     
 

Číslo:        154/3RM/2018 

Název:                                    -  VZ/508/OUR/18 – „Domov seniorů Havířov, středisko Luna      

                                                        – EPS a CCTV“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

                                                            

Kontrolu provedli:  Ing. Karel Žák, Bc. Monika Havlíčková, Eva Bernaciková 

- pověření členové KV ZMH  

 

Datum kontroly:   04.03.2019 začátek 14.30 hod., 

                                                           Konec 22.04.2019  15.00 hod. 

 

Kontrolovaný odbor: odbor územního rozvoje 

 

Kontrolou bylo zjištěno:  V předmětné věci byly předloženy ze strany referenta oddělení 

investic OUR kompletní   podklady, týkající se rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky včetně 

materiálů pro jednání RMH dne 3.12.2018. K podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 

došlo 5.12.2018. Smlouva byla ze strany OUR předložena k podpisu v průběhu prosince 2018, za 

město byla Smlouva podepsána dne 21.12.2018, druhou smluvní stranou byla Smlouva podepsána 

4.ledna 2019. 

                                                      

Závěr kontroly:   Kontrolou nebylo zjištěno pochybení.  

 

Vyjádření ke zjištění:   Bez připomínek 
 

 

 

Podpisy členů KV ZMH       ………………………..……………………….. 

 
Jméno a podpis kontrolované osoby                         Ing. Bc. Jana Sikora………………………… 

 
Podpis vedoucího příslušného odboru   Ing. arch. Karel Mokroš 
(otisk razítka) 

 

                                                                                   

 Provedeno ve dvojím vyhotovení. 

 

 



 

154/3RM/2018 - VZ/508/OÚR/18 – „Domov seniorů Havířov, středisko Luna - EPS a CCTV“  

- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky_____________________________  
Rada města Havířova  

r o z h o d l a  
- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  

VZ/508/OÚR/18 – „Domov seniorů Havířov, středisko Luna - EPS a CCTV“ (stavba č. 18037) od 

společnosti ORZO SECURITY, spol. s.r.o., Poděbradova 3264/73, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 

IČ: 603 21 601 s nabídkovou cenou 1.911.424,00 Kč bez DPH (2.312.823,04 Kč vč. DPH)  

- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/508/OÚR/18 –  

„Domov seniorů Havířov, středisko Luna - EPS a CCTV“ (stavba č. 18037) takto:  

2. místo: JIMI CZ, a.s., Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 – Motol,  

IČ: 253 13 436 s nabídkovou cenou 2.151.612,92 Kč bez DPH (2.603.449,21 Kč vč. DPH)  

3. místo: Torael Net s.r.o, Jurije Gagarina 1589/2a, 736 01 Havířov Bludovice,  

IČ: 278 37 891 s nabídkovou cenou 2.319.027,00 Kč bez DPH (2.806.022,67 Kč vč. DPH)  

4. místo: TINT s. r. o., Riegrova 832738 01, Frýdek-Místek,  

IČ: 633 23 966 s nabídkovou cenou 2.660.789,00 Kč bez DPH (3.219.554,69 Kč vč. DPH)  

p o v ě ř u j e  
náměstka pro investice a chytré město podpisem oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci 

veřejné zakázky malého rozsahu VZ/508/OÚR/18 – „Domov seniorů Havířov, středisko Luna - EPS a 

CCTV“ (stavba č. 18037)  

u k l á d á  
předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého 

rozsahu VZ/508/OÚR/18 – „Domov seniorů Havířov, středisko Luna - EPS a CCTV“ (stavba č. 18037)  

Z: vedoucí OÚR  

T: 12/2018 
 



Záznam o výsledku kontroly č.6/KPU/2019 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2018 - 2022 

 

 

Předmět kontroly:   Kontrola plnění usnesení ZMH a RMH 

     (měsíční periodická kontrola) 

 

Cíl kontroly: Cílem kontroly je zjistit skutečný stav vyřazovaných bodů 

(jednotlivých usnesení) z materiálu tabulky kontroly plnění 

usnesení, předkládaného na každém zasedání ZMH nebo schůzi 

RMH a zpracovávaného na základě předložených podkladů od 

jednotlivých odborů MMH   

 

Kontrola plnění usnesení RMH :     
 

Číslo:        196/5RM/2018 

Název:                                      Finanční kontrola účetnictví a pokladny Správy sportovních a  

                                                           rekreačních zařízení Havířov 

                                        

 

Kontrolu provedli:  Ing. Karel Žák, Ing. Jakub, Chlopecký, Eva Bernaciková 

- pověření členové KV ZMH  

 

Datum kontroly:   13.05.2019 začátek 14.00 hod., 

                                                           konec 07.06.2019   10.40 hod. 

 

Kontrolovaný odbor: člen RMH pro sport, SSRZ 

 

Kontrolou bylo zjištěno: V předmětné věci byly kontrolovány kompletní podklady, které byly 

předmětem projednávání rady města dne 17.12.2018. K naplnění usnesení bylo ze strany 

člena RMH pro sport Mgr. Vachtarčíka doloženo, že byl ředitel SSRZ oficiálně seznámen 

s postojem zřizovatele předáním dopisu dne 19.12. 2018 a  dále, že ze strany ředitele SSRZ 

byl splněn v termínu do 31.1.2019  uložený úkol seznámit zřizovatele s opatřením, týkající se 

kontrolní činnosti včetně plánu kontrol a jejich vyhodnocení. 

                                                      

Závěr kontroly:   Kontrolou nebylo zjištěno pochybení.  

 

Vyjádření ke zjištění:   Bez připomínek  
 

 

 
Podpisy členů KV ZMH       ………………………..………………………………... 

 
Jméno a podpis kontrolované osoby                        Mgr. Daniel Vachtarčík 

 
Podpis vedoucího příslušného odboru   ………..……………………………….…..…………… 
(otisk razítka) 

 

                                                                                      Provedeno ve dvojím vyhotovení 
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