
PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI

 aktualizace ÚAP ORP Havířov 2020

Dotčené obce Dotčené k.ú.

UZ1 Zastavitelné plochy na odvodněných pozemcích Zachování technických opatření na zemědělských půdách Albrechtice
Albrechtice u Českého 

Těšína
územní plán nový problém trvá trvá trvá GIS analýza

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

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

Albrechtice
Albrechtice u Českého 

Těšína
územní plán nový problém trvá

trvá, potvrzeno nově 
od obce

trvá projednání 2016

UZ3 Problém zatopení centra obce při zvláštní povodni Mimořádná povodeň pod vodním dílem Těrlicko Albrechtice
Albrechtice u Českého 

Těšína
územní plán nový problém trvá trvá trvá

jev A053, GIS 
analýza

UZ4
Nedostatečné parametry komunikací, chybí OV, veřejné 
prostranství

Suburbanizace bez rozlišení širších vazeb a občanského vybavení Havířov
Dolní Suchá, Prostřední 
Suchá, Bludovice a Dolní 

Datyně
územní plán problém trvá trvá trvá

trvá - upraven 
rozsah

SWOT analýza

UZ5 Záplavové území ve střetu se silnicí I. třídy Zpracovaná studie ŘSD, nutno zapracovat do ÚPD Havířov Havířov-město, Šumbark územní plán problém trvá trvá trvá trvá GIS analýza

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

Při přívalových deštích zaplaven průjezd u malého rondelu na Šumbark Havířov Havířov-město studie nový problém trvá
trvá, potvrzeno nově 

od MMH-OKS

částečně vyřešeno - 
došlo k úpravě 

podjezdu

GIS analýza, 
projednání 2016

UZ7 Dlouhodobě nevyužitý rozestavěný areál Část areálu plynáren - nejasné využití ploch Havířov Prostřední Suchá územní plán problém trvá trvá
stavba využita, dále 

nesledováno
xxx xxxx

UZ8 Ochrana typické slezské zástavby
Pohledově exponovaná lokalita ve svahu nad Lučinou, jejíž krajinný ráz je 
charakteristický rozptýlenou zástavbou doplněnou zahradami

Havířov
Dolní Datyně, Havířov-

město
územní plán problém trvá trvá trvá trvá SWOT analýza

UZ9 Zastavitelné plochy na odvodněných pozemcích Zachování technických opatření na zemědělských půdách Horní Bludovice Horní Bludovice územní plán nový problém trvá trvá trvá GIS analýza

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

Nejasné využití ploch Havířov, Horní Bludovice
Bludovice, Prostřední 

Bludovice
územní plán nový problém trvá

Horní Bludovice - 
zahájena výstavba, 
Havířov - zahájena 

výstavba, dále 
nesledováno

xxx xxxx

UZ11
Severozápadní směr větru ovlivňuje kvalitu bydlení v 
blízkosti skládky DEPOS

Znečištění životního prostředí přilehlou skládkou Horní Suchá Horní Suchá územní plán problém trvá trvá trvá trvá SWOT analýza

UZ12 Sanace bytových domů na ulici Důlní
Regenerace sídel s cílem posílení jejich městských funkcí a atraktivity pro 
kvalitní bydlení

Horní Suchá Horní Suchá územní plán nový problém trvá realizováno xxx xxxx

UZ13 Zastavitelná plocha x záplavové území Nedostatečná protipovodňová ochrana území Horní Suchá Horní Suchá územní plán
je zapracován do ÚP 

= navýšení terénu
trvá vyřešeno xxx xxxx

UZ14 Dlouhodobě nevyužívané rekreační středisko Najít nové využití pro zdevastovaný areál Těrlicko Dolní Těrlicko územní plán nový problém trvá trvá trvá
průzkum 

pořizovatele

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

Nejasné využití ploch, zachování technických opatření na zemědělských 
půdách 

Těrlicko
Horní Těrlicko, Hradiště 

pod Babí horou
- nový problém

v řešení změnou č. 3 
ÚP Těrlicko

vyřešeno xxx xxxx

UZ16 Lokalita s neřízenou výstavbou - bez studie nebo RP
Urbanisticky nevhodného řešení zástavby bez řešení veřejného 
prostranství a dopravního napojení pozemkových dílů

Těrlicko Horní Těrlicko - nový problém
v řešení změnou č. 3 

ÚP Těrlicko
vyřešeno xxx xxxx

UZ17 Lokalita využívaná rybáři - chybí OV, sociální zázemí Řešit OV, mobiliář pro rekreační účely Těrlicko Horní Těrlicko územní plán nový problém trvá trvá trvá
průzkum 

pořizovatele

UZ18
Hygienické pásmo zemědělského areálu x zastavitelné 
plochy pro RD

Negativní vliv na okolní zástavbu Těrlicko Hradiště pod Babí horou - problém trvá
v řešení změnou č. 3 

ÚP Těrlicko
vyřešeno xxx xxxx

UZ19
Zachovat historický průchod do krajinné přírodní 
dominanty Velkého lesa

Zachování historických vazeb Těrlicko Hradiště pod Babí horou územní plán problém trvá trvá trvá trvá MMH, OŽP

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

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

Havířov, Horní Bludovice, 
Horní Suchá, Těrlicko

hraniční území obcí územní plán nový problém trvá

Horní Bludovice - 
trvá, Horní Suchá - 
trvá, Těrlicko - trvá, 

Havířov - trvá

Horní Bludovice - 
trvá, Horní Suchá - 
trvá, Těrlicko - trvá, 

Havířov - trvá

GIS analýza

UZ21
Neúměrný nárůst bydlení bez občanského vybavení a 
práce

Suburbanizace bez řešení širších vazeb a občanského vybavení Horní Bludovice
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice
územní plán problém trvá trvá trvá trvá SWOT analýza

UZ22
Potencionální povodňové riziko prochází zájmovým 
územím

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

Horní Bludovice
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice
- - nový problém

vypuštěno, dále 
nesledováno

xxx xxxx

UZ23
Potencionální povodňové riziko prochází zájmovým 
územím

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

Horní Suchá, Havířov
Horní Suchá, Prostřední 

Suchá, Dolní Suchá, 
Havířov - město

- - nový problém trvá
vyřešeno - 

vypuštěno ze 
sledování

jev A054a

UZ24
Nevyhovující architektonické regulace v regulačním plánu 
Podolkovice

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

Horní Suchá Horní Suchá regulační plán - - nový problém trvá projednání 2016

UZ25 Územním plánem vymezené územní studie
Zabržděn rozvoj lokality z důvodu nepořízení územní studie, která je 
podmíněná územním plánem

Horní Suchá Horní Suchá území studie - - nový problém trvá projednání 2016

UZ26 Vymezení rekreační plochy Prověření možnosti využití okolí vodní plochy Nebesák pro rekreační účely Horní Suchá Horní Suchá územní plán - - nový problém
vyřešeno - 

vymezeno v ÚP
projednání 2016

UZ27
Nedostatečná občanská vybavenost u sportovního 
zařízení na ulici Zemědělská

Chybí občanská vybavenost a s tím související potřeba parkovacích stání Havířov Dolní Datyně
studie, podrobnější projektová 

dokumentace
- - nový problém

vyřešeno - 
realizováno

projednání 2016

UZ28 Nedostatečná občanská vybavenost v lokalitě U Jelena
Rozvoj lokality a související občanská vybavenost, upravené veřejné 
prostranství  (klidová oddychová zóna)

Havířov Šumbark
studie, podrobnější projektová 

dokumentace
- - nový problém trvá projednání 2016

UZ29 Zatápění oblasti parku na ul. U Pošty Při větších deštích dochází k zatápění této oblasti Havířov Prostřední Suchá studie - - nový problém trvá projednání 2016

UZ30 Zatápění oblasti u garáží na ul. Lidická po ul. Okružní
Vlivem zahlcení propustku pod ul. Okružní, mělkým korytem toku a jeho 
vyšší polohou vůči okolním pozemkům v garážovišti dochází nepravidelně, 
zejména při intenzivnějších přívalových deštích k zatápění garáží

Havířov Šumbark studie - - nový problém trvá projednání 2016

UZ31 Zatápění oblasti u garáží na ul. Školní
Vzhledem k mělkému korytu s malým spádem dochází nepravidelně při 
přívalových deštích k zatápění garáží

Havířov Šumbark studie - - nový problém trvá projednání 2016

Časový horizont 
2020

Časový horizont 
2016

Lokalizace Druh dokumentace, kde má být 
problém řešen

Zdroj problému

Urbanistické závady
Časový horizont 

2012
OdůvodněníCharakteristikaKód

Časový horizont 
2014



Dotčené obce Dotčené k.ú.

DZ2 Sesuv - velká dopravní zátěž Negativní ovlivnění vodního režimu vlivem výskytu sklonitých orných půd Havířov Bludovice projektová dokumentace problém trvá trvá
realizováno, dále 

nesledováno
xxx xxxx

DZ3 Nedostatečné dopravní napojení komunikací Dopravní závada Havířov Bludovice, Dolní Datyně studie problém trvá trvá trvá trvá
průzkum 

pořizovatele

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

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

Havířov Bludovice studie problém trvá trvá trvá trvá GIS analýza

DZ5 Nedostatečné dopravní napojení komunikací Dopravní závada Horní Bludovice Prostřední Bludovice studie problém trvá trvá trvá trvá
průzkum 

pořizovatele
DZ7 Vedení čtyřproudové komunikace II. třídy centrem obce Zvýšená hlučnost a imisní zatížení Horní Suchá Horní Suchá studie problém trvá trvá trvá trvá SWOT analýza

DZ8
Nedostatečné dopravní napojení komunikací (rozhled, 
svah)

Dopravní závada Těrlicko Horní Těrlicko studie nový problém  v řešení trvá - v řešení trvá
průzkum 

pořizovatele

DZ10
Nesouhlas se záměrem stavby rychlostní komunikace jako 
dvouproudové (z původní čtyřproudové).

Dochází k záboru zemědělského půdního fondu a zastavitelné plochy. Albrechtice
Albrechtice u Českého 

Těšína
ZÚR -

nový problém - Nutné 
řešit v nadmístním 

měřítku v rámci ZÚR 
MSK

trvá - Nutné řešit 
v nadmístním 

měřítku v rámci ZÚR 
MSK

trvá projednání 2014

DZ11 Záměr vlakotramvaje x silniční doprava (Silnice I. třídy)
Záměr vlakotramvaje zasahuje do stávajícího systému městské silniční 
dopravy.

Havířov Havířov-město, Bludovice ZÚR, územní plán - nový problém trvá trvá jev A100

DZ12 Nebezpečný dopravní úsek pro chodce
Vysoká intenzita autodopravy včetně autobusů MHD i ČSAD v úseku ulice 
Padlých hrdinů

Havířov Bludovice územní plán - nový problém trvá trvá projednání 2014

DZ13 Křižovatky ulic Hlavní, Obecní a Školní
Zřízení okružní křižovatky pro zpomalení provozu a zajištění větší 
bezpečnosti na území obce

Albrechtice
Albrechtice u Českého 

Těšína
územní plán - - nový problém trvá projednání 2016

DZ14 Křižovatky ulic Hlavní a Nádražní
Zřízení okružní křižovatky pro zpomalení provozu a zajištění větší 
bezpečnosti na území obce

Albrechtice
Albrechtice u Českého 

Těšína
územní plán - - nový problém trvá projednání 2016

DZ15 Parkování ve městě

Řešit nedostatek parkovacích míst v částech Město a Podlesí (např. 
Junácká, Vardasova, Koperníkova, Alšova, Družstevnická, Bludovická, 
Kollárová, M. Kudeříkové, K. Světlé, G. Klimenta, Bieblova, Nedbalova, 
Tajovského, Pavlovova, Radniční) 

Havířov Bludovice, Havířov-město územní studie, strategický plán města - - nový problém
trvá - upraven 

rozsah
projednání 2016

DZ16 Křižovatka Dělnická x Fryštátská x Kpt.Jasioka
Výstavba okružní křižovatky z důvodu zvýšené intenzity provozu, zvýšení 
přehlednosti a bezpečnosti dopravy, zajištění bezpečnosti chodců

Havířov Prostřední Suchá studie, ÚAP Kraje - - nový problém trvá projednání 2016

DZ17 Křižovatky Ostravská x Anglická
Z důvodu zvýšení přehlednosti bezpečnosti dopravy, zajištění bezpečnosti 
chodců vhodnou úpravou této křižovatky (mimoúrovňová křižovatka, 
kruhový objezd, světelná signalizace)

Havířov Havířov-město ZÚR, ÚAP Kraje - - nový problém trvá projednání 2016

DZ18 Křižovatka Dlouhá třída x Studentská x Okrajová
Vybudování kruhového objezdu z důvodu zvýšení přehlednosti a 
bezpečnosti dopravy, zajištění bezpečnosti chodců.

Havířov Bludovice územní plán - - nový problém vyřešeno projednání 2016

DZ19 Křižovatka U Skleníků x Dělnická
Výstavba okružní křižovatky z důvodu zvýšení plynulosti a bezpečnosti 
dopravy a z důvodu špatného příjezdu k nákupnímu centru

Havířov Prostřední Suchá studie, ÚAP Kraje - - nový problém trvá projednání 2016

DZ20 Křižovatka Padlých hrdinů x Životická x Těrlická
Vytvoření bezpečného přechodu chodců z důvodu umístění autobusové 
zastávky

Havířov, Albrechtice
Bludovice, Albrechtice u 

Českého Těšína
ZÚR, ÚAP Kraje, územní plán - - nový problém trvá projednání 2016

DZ21 Nebezpečný dopravní úsek pro chodce
K zajištění bezpečnosti chodců vybudovat chodník podél ul. Anglická pro 
přechod přes železniční přejezd.

Havířov Šumbark studie - - nový problém trvá projednání 2016

DZ22 Nebezpečný dopravní úsek pro chodce
Pro zvýšení bezpečnosti chodců vybudovat nový chodník podél 
komunikace Orlovská a zároveň vybudování nové cyklostezky/cyklotrasy

Havířov Dolní Suchá územní studie, ZÚR, ÚAP Kraje - - nový problém trvá projednání 2016

DZ23 Křižovatka Těšínská x U Stadionu
Řešení křižovatky z důvodu nárůstu dopravy vlivem výstavby občanské 
vybavenosti

Havířov Bludovice ZÚR, ÚAP Kraje, územní plán - - nový problém vyřešeno projednání 2016

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

Havířov, Těrlicko
Bludovice, Dolní Těrlicko, 

Horní Těrlicko
studie, podrobnější projektová 

dokumentace
- - nový problém

vyřešeno - 
vybudováno

projednání 2016

DZ25 Propojení cyklostezek středem města

Řešit dopravní napojení cyklostezek středem města po těchto úsecích: Hlavní 

třída od velkého kruhového objezdu po světelnou křižovatku ulic U Stromovky a 

Na Nábřeží, od Náměstí Republiky po křižovatku ulic Dlouhá třída a 17. listopadu, 

celá ulice Dělnická, celá ulice 17. listopadu, celá ulice Na Nábřeží, celá ulice 

Národní třída,ulice Těšínská v úseku od křižovatky ulic 17. listopadu x Na Nábřeží 

x Národní třída po křižovatku ulic Frýdecká x Okrajová,  celá ulice Frýštátská, celá 

ulice Moskevská. 

Havířov Havířov-město
studie, podrobnější projektová 

dokumentace
- - - nový problém projednání 2020

DZ26
Nebezpečný dopravní úsek pro chodce a vybudování 

cyklostezky

Vybudování chodníku pro chodce, cyklostezky, rozšíření komunikace - návaznost 

na rozšíření prostoru křižovatky na ul. U Skleníků a to z důvodu velkého 

provozního zatížení.

Havířov Havířov-město územní plán - - - nový problém projednání 2020

DZ27 Parkovací plochy pro vozidla nad 2,5 t Vyčlenit parkovací plochy pro vozidla nad 2,5 t ve městě Havířov Havířov-město studie - - - nový problém projednání 2020
DZ28 Záchytné parkoviště Vybudování záchytného parkoviště u železniční stanice Havířov Havířov-město studie - - - nový problém projednání 2020

DZ29 Rozšíření autobusové dopravy Rozšíření MHD do Bludovic a Životic Havířov Bludovice
není řešitelné nástroji územního 

plánování
- - - nový problém projednání 2020

DZ30
Nedostatečné parametry komunikací, VO, veřejného 
prostranství

Suburbanizace bez rozlišení širších vazeb a občanského vybavení
Albrechtice, Havířov, Horní 

Suchá, Těrlicko

Albrechtice u Českého 
Těšína, Dolní Těrlicko, 
Havířov-město, Dolní 
Datyně, Horní Suchá, 
Bludovice, Prostřední 
Bludovice, Prostřední 

Suchá

studie, podrobnější projektová 
dokumentace

- - - nový problém projednání 2020

Dotčené obce Dotčené k.ú.

TZ1
Chybějící kanalizace s napojením na ČOV v západní částí 
území

Napojení na kanalizaci Horní Bludovice
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice
územní plán problém trvá trvá trvá trvá SWOT analýza

TZ3
Chybějící odkanalizování celého pravého břehu Těrlické 
přehrady

Napojení na kanalizaci Těrlicko
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko
územní plán, studie problém trvá

problém v řešení - již 
2/3 území realizovány

 problém v řešení - již 
2/3 území 

realizovány
trvá projednání 2014

Časový horizont 
2020

Časový horizont 
2020

Časový horizont 
2016

Časový horizont 
2016

Zdroj problému

Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový horizont 

2012
Časový horizont 

2014
Druh dokumentace, kde má být 

problém řešen

Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový horizont 

2012
Časový horizont 

2014

Zdroj problému

Dopravní závady

Druh dokumentace, kde má být 
problém řešen

Technické závady



Dotčené obce Dotčené k.ú.
TZ4 Nedostatečné odkanalizování části obce Hradiště Napojení na kanalizaci Těrlicko, Český Těšín Hradiště pod Babí horou ZÚR - nový problém trvá trvá projednání 2014

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

Rozdíl tras produktovodu mezi ÚPn a ÚAP Horní Suchá, Havířov
Horní Suchá, Prostřední 

Suchá
územní plán - nový problém

Horní Suchá - trvá, 
Havířov - trvá

Horní Suchá - 
vyřešeno, Havířov - 

trvá
jev A064, A077a - 
projednání 2014

Dotčené obce Dotčené k.ú.

EZ2
Údolní niva řeky Stonávky je v bezprostřední blízkosti 
zastavěného území

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

Albrechtice
Albrechtice u Českého 

Těšína
územní plán problém trvá trvá dále nesledováno xxx xxxx

EZ3 Ochrana zemědělské půdy před zástavbou Půdní celky mají krajinotvorný význam, nutná ochrana ZPF Havířov Havířov-město, Bludovice územní plán problém trvá trvá trvá trvá jev A023a

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

Za účelem zvyšování retenční a akumulační schopnosti krajiny Havířov Havířov-město, Bludovice studie problém trvá trvá trvá trvá MMH, OŽP

EZ5 Zajištění průchodu zastavěným územím (zvěř)
Obnovení migračních koridorů zvěře ve stávající zástavbě a v nově 
navrhovaných zastavitelných plochách

Havířov
Dolní Datyně, Bludovice, 

Havířov-město
územní plán problém trvá trvá trvá trvá jev A036b

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

EZ7
Významná stromová alej podél frekventované komunikace 
III. třídy

Ochrana krajinného rázu Horní Bludovice Horní Bludovice - problém trvá trvá trvá trvá
průzkum 

pořizovatele

EZ8
Možný únik nebezpečných látek ve vymezené zóně 
havarijního plánování

Možnost ekologické zátěže v zastavěné části obce Horní Suchá Horní Suchá - problém trvá trvá
trvá - vydáno nové 
rozhodnutí KÚ MSK 

2016
trvá jev A109

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

Těrlicko
studie nový problém trvá trvá trvá GIS analýza

EZ10
Odkanalizování objektů do Evropsky významné lokality 
(nádrž Halama)

Nevhodné odkanalizování objektů v blízkosti EVL Halama Těrlicko
Horní Těrlicko, Hradiště 

pod Babí horou
- nový problém

v řešení změnou č. 3 
ÚP Těrlicko

vyřešeno xxx xxxx

EZ11 Staré ekologické zátěže
Negativní vliv zástavby na kvalitu zemědělské půdy, podzemní vody, v 
Těrlicku severní skládka chybně dle obce uvedena, nutno řešit s 
poskytovatelem údaje o území

Albrechtice, Havířov, Horní 
Suchá, Těrlicko

celé území obcí - nový problém trvá
v řešení MŽP ČR - 

trvá
trvá jev A064

EZ12 Neregistrovaný sesuv Proveden geologický průzkum – aktivní sesuv Havířov Dolní Datyně ÚAP Havířov, poskytovatel - nový problém trvá trvá jev A062

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

Havířov
Dolní Suchá, Prostřední 

Suchá
ZÚR, ÚAP Kraje - nový problém trvá trvá jev A064 a A077a

EZ14 Max. délky nepřerušené plotové soustavy
Nutnost brát v úvahu stávající pěšiny pro chůzi. Z důvodu uchování 
starých migračních tras

Havířov
Dolní Datyně (výhledově 

celý Havířov)
územní plán - nový problém trvá trvá projednání 2014

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

trvá
v řešení MŽP ČR - 

trvá
jev A064 

EZ17 Výskyt populace užovky podplamaté v rozvojové lokalitě 
Lokalita výskytu zvláště chráněného živočicha částečně zasahuje do 
vymezené plochy přestavby DS-P4

Havířov Dolní Suchá územní plán - nový problém trvá trvá jev A036

EZ18 Neregistrovaný sesuv Proveden geologický průzkum – aktivní sesuv Havířov Bludovice ÚAP -  poskytovatel údajů - - nový problém vyřešeno jev A062

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

Horní Suchá, Albrechtice
Horní Suchá, Albrechtice u 

Českého Těšína
územní plán - - nový problém trvá projednání 2016

EZ20 Svahová nestabilita Ujíždění svahu na ulici Okružní mezi ulicemi Opletalova a Petřvaldská Havířov Šumbark
geologický průzkum, podrobnější 

projektová dokumentace
- - nový problém trvá projednání 2016

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

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

Havířov Prostřední Suchá studie - - nový problém trvá projednání 2016

EZ22 Trvalé zamokření lokality
Špatným nebo nedostatečným odvodněním je trvale zamokřeno území 
mezi řekou Lučinou a Mezidolním potokem podél komunikace ul. Mezidolí

Havířov Bludovice územní plán - - nový problém trvá projednání 2016

EZ23 Výskyt Vážky široké v koridoru územní rezervy
Lokalita výskytu zvláště chráněného živočicha zasahuje do vymezené 
plochy územní rezervy komunikace R48

Havířov Dolní Suchá územní plán - - - nový problém jev A036

EZ24 Zasakování vod
Řešení lokalit, kde nelze provést zasakování vod v návaznosti na  novou vystavbu 

RD
Havířov

Dolní Suchá, Prostřední 

Suchá, Bludovice a Dolní 

Datyně

studie, podrobnějsí projektová 
dokumentace

- - - nový problém projednání 2020

EZ25 Neregistrovaný sesuv
Proveden geologický průzkum - aktivní sesuv v parku Stromovka (pod společností 

TSH a.s.)
Havířov Havířov-město územně analytické podklady - - - nový problém projednání 2020

EZ26 Sušanské rybníky Revitalizace lokality v návaznosti na vedení cyklostezek Havířov Havířov-město
studie, podrobnější projektová 

dokumentace
- - - nový problém projednání 2020

EZ27 Sběrné dvory Rozšíření sítě sběrných dvorů v prostřední Suché, Bludovicích a Podlesí Havířov Prostřední Suchá, Bludovice - - - - nový problém projednání 2020

EZ28 Vnitrobloky

Revitalizace dvorových částí a vnitrobloků na území města; např. se jedná o 

dvorové částí ulic: Pavlovova a Nedbalova, Svornosti x Hybešova x Třeneckého x 

Na Nábřeží, Junácká, Vardasova, prostranství kolem Orionu.

Havířov Havířov-město, Bludovice
studie, podrobnější projektová 

dokumentace
- - - nový problém projednání 2020

Dotčené obce Dotčené k.ú.

HZ1 Průchod komunikace I. třídy centrem města Zvýšená hlučnost a imisní zatížení Havířov Havířov-město, Bludovice ZÚR problém trvá trvá trvá trvá
SWOT analýza, 

GIS analýza

HZ2 Absence sběrného dvora Plán odpadového hospodářství MSK Horní Bludovice
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice
územní plán nový problém trvá

vyřešeno - obec má 
uzavřenou smlouvu s 

obcí Těrlicko o 
využívání jejich 
sběrného dvora

xxx xxxx

Časový horizont 
2020

Časový horizont 
2020

Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový horizont 

2012
Časový horizont 

2014
Druh dokumentace, kde má být 

problém řešen

Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový horizont 

2012

Zdroj problému

Hygienické závady

Zdroj problému

Environmentální závady

Technické závady

Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Druh dokumentace, kde má být 

problém řešen
Časový horizont 

2012
Časový horizont 

2014
Časový horizont 

2016
Časový horizont 

2020
Zdroj problému

Časový horizont 
2014

Druh dokumentace, kde má být 
problém řešen

Časový horizont 
2016

Časový horizont 
2016



Dotčené obce Dotčené k.ú.

OZ1 Vada v grafické části územně plánovací dokumentaci
Topologicky nepřesná data, rozpor mezi změnou územního plánu a 
právním stavem, rozpor mezi vektorovými a rastrovými daty

Těrlicko
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod Babí 
horou

územní plán - - nový problém trvá

jev A001, A001b, 
A021, A073, 

A075, A093a -  
zjištění 

pořizovatele

OZ2 Vada v územně plánovací dokumentaci Hranice vodní plochy Nebesák není v ÚPD shodná s realitou Horní Suchá Horní Suchá územní plán - - nový problém vyřešeno
jev A047 - 

projednání 2016

OZ3 Meliorační systémy - velkoplošné odvádění vody
Státní pozemkový úřad, jako nástupnická organizace po ZVHS, neposkytla 
údaje v takovém rozsahu jako ZVHS. Proto bylo nutné část dat od ZVHS z 
roku 2008 použít pro aktualizaci 2016.

celé ORP Havířov k.ú. ORP Havířov ÚAP - poskytovatel údajů - - nový problém trvá
jev A043 -  zjištění 

pořizovatele

OZ4 Záplavové území poskytnuté Povodím Odry - leden 2016
Data nejsou korektní s vymezeným záplavovým územím Q100 z roku 
2012, které poskytl KÚ MSK

Havířov k.ú. Havířov - město ÚAP - poskytovatel údajů - - nový problém trvá
jev A050a - 

zjištění 
pořizovatele

Dotčené obce Dotčené k.ú.
sZL1 Záměr silnice I. třídy křižuje lokální biocentrum střet záměru s limitem v území Havířov Dolní Suchá územní plán problém trvá trvá dále nesledováno xxx xxxx
sZL2 Záměr silnice I. třídy křižuje lokální biokoridor střet záměru s limitem v území Havířov Dolní Suchá územní plán problém trvá trvá dále nesledováno xxx xxxx
sZL3 Záměr silnice I. třídy křižuje lokální biokoridor střet záměru s limitem v území Těrlicko Hradiště pod Babí horou územní plán trvá trvá trvá trvá GIS analýza
sZL4 Záměr silnice I. třídy křižuje lokální biokoridor střet záměru s limitem v území Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá trvá trvá trvá GIS analýza
sZL5 Záměr silnice I. třídy křižuje lokální biokoridor střet záměru s limitem v území Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá trvá dále nesledováno xxx xxx
sZL6 Záměr silnice I. třídy křižuje regionální biokoridor střet záměru s limitem v území Těrlicko Hradiště pod Babí horou územní plán trvá trvá trvá trvá GIS analýza
sZL7 Záměr silnice I. třídy křižuje zastavěné území střet záměru s limitem v území Havířov Dolní Suchá územní plán problém trvá trvá dále nesledováno xxx xxxx
sZL8 Záměr silnice I. třídy křižuje zastavěné území střet záměru (dále již nesledované varianty) s limitem v území Havířov Havířov-město územní plán problém trvá trvá dále nesledováno xxx xxxx
sZL9 Záměr silnice I. třídy křižuje zastavěné území střet záměru (dále již nesledované varianty) s limitem v území Havířov Bludovice územní plán problém trvá trvá dále nesledováno xxx xxxx

sZL10 Záměr silnice I. třídy křižuje zastavěné území střet záměru s limitem v území Horní Bludovice Prostřední Bludovice územní plán problém trvá
trvá – varianta ovšem 

není ŘSD dále 
sledována

dále nesledováno xxx xxxx

sZL11 Záměr silnice I. třídy křižuje zastavěné území střet záměru s limitem v území Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá trvá trvá trvá GIS analýza
sZL12 Záměr silnice I. třídy křižuje zastavěné území střet záměru s limitem v území Horní Suchá Horní Suchá územní plán trvá trvá trvá trvá GIS analýza
sZL13 Záměr silnice I. třídy křižuje zastavěné území střet záměru s limitem v území Havířov Prostřední Suchá územní plán problém trvá trvá vyřešeno xxx xxxx
sZL14 Záměr silnice I. třídy křižuje zastavěné území střet záměru s limitem v území Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá trvá dále nesledováno xxx xxxx
sZL15 Záměr silnice I. třídy křižuje zastavěné území střet záměru s limitem v území Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá trvá dále nesledováno xxx xxxx
sZL16 Záměr silnice I. třídy prochází lesem střet záměru s limitem v území Havířov Dolní Suchá územní plán problém trvá trvá dále nesledováno xxx xxxx
sZL18 Záměr silnice I. třídy prochází lesem střet záměru s limitem v území Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá trvá trvá trvá GIS analýza
sZL19 Záměr silnice I. třídy prochází lesem střet záměru s limitem v území Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá trvá trvá trvá GIS analýza
sZL20 Záměr silnice I. třídy prochází lesem střet záměru s limitem v území Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá trvá trvá trvá GIS analýza
sZL21 Záměr silnice I. třídy prochází lesem střet záměru s limitem v území Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá trvá trvá trvá GIS analýza
sZL22 Záměr přeložky místní komunikace prochází lesem střet záměru s limitem v území Havířov Bludovice územní plán problém trvá trvá trvá trvá GIS analýza
sZL24 Zastavitelná plocha zasahuje do lesa střet záměru s limitem v území Havířov Dolní Suchá územní plán problém trvá trvá vyřešeno xxx xxxx
sZL25 Zastavitelná plocha zasahuje do lesa střet záměru s limitem v území Havířov Dolní Suchá územní plán problém trvá trvá vyřešeno xxx xxxx
sZL26 Zastavitelná plocha zasahuje do lesa střet záměru s limitem v území Havířov Bludovice územní plán problém trvá trvá vyřešeno xxx xxxx

sZL28
Zastavitelná plocha zasahuje do záplavového území 
stoleté vody

střet záměru s limitem v území Horní Suchá Horní Suchá územní plán trvá trvá vyřešeno xxx xxxx

sZL29
Zastavitelná plocha zasahuje do záplavového území 
stoleté vody

střet záměru s limitem v území Horní Suchá Horní Suchá územní plán trvá trvá vyřešeno xxx xxxx

sZL30
Zastavitelná plocha zasahuje do záplavového území 
stoleté vody

střet záměru s limitem v území Havířov Prostřední Suchá územní plán problém trvá trvá vyřešeno xxx xxxx

sZL31
Zastavitelná plocha zasahuje do záplavového území 
stoleté vody

střet záměru s limitem v území Havířov Havířov-město územní plán problém trvá trvá vyřešeno xxx xxxx

sZL32 Střet záměrů zastavitelné plochy a vedení VN ochranné pásmo vedení omezuje značnou část pozemku Albrechtice
Albrechtice u Českého 

Těšína
územní plán problém trvá trvá trvá trvá GIS analýza

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

sZL34 Zastavitelné plochy na odvodněných pozemcích Zachování technických opatření na zemědělských půdách Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá trvá trvá trvá GIS analýza

sZL35
Zastavitelné plochy ve střetu s OP a BP plynových 
zásobníků v Třanovicích

Ochranné pásmo plynárenského zařízení Těrlicko Hradiště pod Babí horou územní plán trvá trvá trvá trvá GIS analýza

sZL36
Zastavitelné plochy pro RD ve střetu s potencionálním 
ochranným pásmem hřbitova

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

Těrlicko Hradiště pod Babí horou územní plán trvá trvá trvá trvá projednání 2014

sZL37 Zastavěné území v sesuvném území Negativní ovlivnění vodního režimu vlivem výskytu sklonitých orných půd Těrlicko Dolní Těrlicko územní plán trvá trvá trvá trvá projednání 2014

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

Negativní vliv na okolní zástavbu Havířov
Dolní Suchá, Prostřední 

Suchá, Bludovice
územní plán trvá trvá trvá trvá GIS analýza

sZL40
Rozvojové plochy nadmístního významu zasahují do 
území ovlivněné důlní činností

Střet záměru s limitem v území, nutnost řešení v nadmístním měřítku
Horní Suchá, Karviná, 

Havířov a Orlová
Prostřední Suchá, Horní 
Suchá, Karviná - Doly

ZÚR - nový problém
Horní Suchá - trvá, 

Havířov - trvá
Horní Suchá - trvá, 

Havířov - trvá
projednání 2014

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

sZL42 Záměr silnice I. třídy křižuje záplavové území Q100 střet záměru s limitem v území Těrlicko
Hradiště pod Babí horou, 

Horní Těrlicko
územní plán - nový problém trvá trvá GIS analýza

sZL43 Záměr silnice I. třídy křižuje záplavové území Q100 střet záměru s limitem v území Horní Suchá Horní Suchá územní plán - nový problém trvá trvá GIS analýza

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

Negativní vliv na okolní zástavbu a negatívní vliv i na krajinu (lesy, půda, 
…)

Horní Suchá Horní Suchá územní plán trvá trvá trvá trvá GIS analýza

sZL45
Střet záměru koridoru komunikace I/11 Havířov-Třanovice 
se stávající zástavbou 

Negativní vliv na okolní zástavbu Těrlicko
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod Babí 
horou

územní plán trvá trvá trvá trvá GIS analýza

sZL46
Střet záměru obce na vybudování nové devítileté školy a 
mateřské školy s vymezeným záplavovým územím a 
melioracemi

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

Horní Bludovice Horní Bludovice územní plán - - nový problém trvá GIS analýza

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

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

Časový horizont 
2020

Časový horizont 
2020

Zdroj problému

Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území
Časový horizont 

2016

Ostatní závady

Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový horizont 

2012
Časový horizont 

2014
Druh dokumentace, kde má být 

problém řešen

Časový horizont 
2016

Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Druh dokumentace, kde má být 

problém řešen
Časový horizont 

2012
Časový horizont 

2014
Zdroj problému



 

Dotčené obce Dotčené k.ú.

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

Vzájemný střet záměru (dále již nesledované varianty) v území Havířov Havířov-město územní plán problém trvá trvá dále nesledováno xxx xxxx

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

Vzájemný střet záměru (dále již nesledované varianty) v území Havířov Bludovice územní plán problém trvá trvá dále nesledováno xxx xxxx

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

Vzájemný střet záměru (dále již nesledované varianty) v území Havířov, Horní Bludovice
Bludovice, Prostřední 

Bludovice
územní plán problém trvá trvá dále nesledováno xxx xxxx

sZZ6
Záměr silnice I. třídy je v konfliktu se záměrem 
zastavitelné plochy

Vzájemný střet záměru v území Těrlicko Horní Těrlicko územní plán problém trvá trvá dále nesledováno xxx xxxx

sZZ7
Zastavitelná plocha určená pro rodinné domy ve střetu s
potencionálním ochranným pásmem hřbitova

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

Albrechtice
Albrechtice u Českého 

Těšína
územní plán problém trvá trvá trvá trvá GIS analýza

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

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

Horní Suchá Horní Suchá územní plán problém trvá trvá vyřešeno xxx xxxx

Dotčené obce Dotčené k.ú.

RHP1
Rekultivace a revitalizace území poznamenaného těžbou 
a jeho následné využití

Ukončena těžba uhlí
Havířov, Horní Suchá, 

Albrechtice

Prostřední Suchá, Dolní 
Suchá, Horní Suchá, 

Albrechtice u Českého 
Těšína

ZÚR trvá trvá

Albrechtice - trvá, 
Horní Suchá - 

průběžně 
realizováno, Havířov - 

předběžně 
realizováno

Albrechtice - trvá, 
Horní Suchá - 

průběžně 
realizováno, 

Havířov - 
předběžně 
realizováno

SWOT analýza

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

Vlivem důlní činnosti častá přítomnost sesuvných jevů.
Havířov, Horní Suchá, 

Albrechtice

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

Prostřední Suchá, 
Šumbark, Horní Suchá, 
Albrechtice u Českého 

Těšína

studie trvá trvá trvá trvá SWOT analýza

VD1
Znečišťování povrchových i podzemních vod u vodního 
toku Stonávka.

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

okrajové části obcí 
Albrechtice, Těrlicko

Albrechtice u Českého 
Těšína, Dolní Těrlicko, 
Horní Těrlicko, Hradiště 

pod babí horou

územní plán trvá trvá trvá trvá SWOT analýza

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

Důsledek ukončené těžby uhlí Havířov, Horní Suchá
Dolní Suchá, Prostřední 
Suchá, Šumbark, Horní 

Suchá
- trvá trvá dále nesledováno xxx xxxx

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

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

Albrechtice, Havířov, Horní 
Bludovice, Horní Suchá a 

Těrlicko

Bludovice, Dolní Datyně, 
Havířov-město, Dolní 

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

Těšína, Horní Bludovice, 
Prostřední Bludovice, 

Horní Těrlicko, Hradiště 
pod Babí horou

územní plán trvá trvá trvá trvá SWOT analýza

HŽP1
Překračovány imisní limity stanovené pro ochranu zdraví 
lidí

Koncentrace polétavého prachu a polycyklické aromatické uhlovodíky a 
přízemního ozónu

Albrechtice, Havířov, Horní 
Bludovice, Horní Suchá a 

Těrlicko
k.ú. ORP Havířov ÚAP Kraje trvá trvá trvá trvá SWOT analýza

OPK1 Nerespektování principů trvalé udržitelnosti rozvoje Snížení ekologické stability krajiny – eroze, záplavy, šíření škůdců apod. Havířov, Horní Suchá k.ú. obcí územní plán trvá trvá
trvá s klesající 

tendencí
trvá s klesající 

tendencí
SWOT analýza

OPK2 Zhoršení přírodního prostředí v chráněných územích
Zazemňování, zhoršení kvality vody, odpadky, šíření invazních druhů 
rostlin

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

OPK3
Pokračující zábory volné krajiny a znehodnocení přírody 
rozšiřováním zástavby

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

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

Důsledek industriální krajiny
Albrechtice, Havířov, Horní 

Suchá a Těrlicko

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

Suchá, Albrechtice u 
Českého Těšína, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod Babí 
horou

ZÚR trvá trvá
celkově klesající 

tendence
celkově klesající 

tendence
SWOT analýza

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

Těrlicko

Dolní Datyně, Horní 
Bludovice, Havířov-město, 

Dolní Těrlicko, Horní 
Těrlicko, Hradiště pod Babí 

horou

územní plán trvá trvá trvá trvá SWOT analýza

ZPFaPUP
FL1

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

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

ZPFaPUP
FL2

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

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

Albrechtice, Havířov, Horní 
Bludovice, Horní Suchá

k.ú.obcí územní plán trvá trvá trvá trvá SWOT analýza

ZPFaPUP
FL3

Minimalizovat zábor pozemků určených k plnění funkce 
lesa

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

Albrechtice, Havířov, Horní 
Bludovice, Horní Suchá a 

Těrlicko
celé ORP Havířov územní plán trvá trvá trvá trvá SWOT analýza

ZPFaPUP
FL4

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

Albrechtice, Horní 
Bludovice a Těrlicko

k.ú.obcí územní plán trvá trvá trvá trvá SWOT analýza
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Časový horizont 
2020

Časový horizont 
2020

Zdroj problému

Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území
Časový horizont 

2016

Časový horizont 
2016

Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový horizont 

2012
Časový horizont 

2014
Druh dokumentace, kde má být 

problém řešen

Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový horizont 

2012
Časový horizont 

2014
druh dokumentace, kde má být 

problém řešen
Zdroj problému

Hrozby, rizika, slabé stránky



Dotčené obce Dotčené k.ú.

TI1 Nedostatečné napojení obyvatel na kanalizaci
Týká se pouze okrajových částí obcí nebo s nově vymezenými rozsáhlými 
zastavitelnými plochami

Okrajové části obcí Horní 
Bludovice, Albrechtice, 

Těrlicko, Havířov

Okrajové části obcí Horní 
Bludovice, Albrechtice, 

Těrlicko, Havířov
územní plán, studie trvá průběžně realizováno

Albrechtice - trvá, 
Horní Bludovice - 

trvá, Těrlicko - 
průběžně 

realizováno, Havířov - 
průběžně realizováno

Albrechtice - trvá, 
Horní Bludovice - 

trvá, Těrlicko - 
průběžně 

realizováno, 
Havířov - průběžně 

realizováno

SWOT analýza

TI2 Absence ČOV Částečně řešeno novým ÚP Horní Suchá Horní Suchá - trvá řešeno novým ÚP vyřešeno xxx xxxx

TI3
Zvyšování podílu alternativních zdrojů energie při vytápění 
a dodávkách elektrické energie do domácností

Využití rekultivovaných ploch pro výstavbu zařízení a staveb vyrábějící 
ekologickou energii

Havířov, Horní Suchá k.ú. obcí územní plán trvá trvá trvá trvá SWOT analýza

DI1 Rozvoj letiště Ostrava-Mošnov
Posílení vazeb na silniční a železniční síť republikového a mezinárodního 
významu a na Ostravsko

Havířov, Horní Suchá
 Havířov-město, Dolní 

Suchá, Prostřední Suchá, 
Horní Suchá

ZÚR, ÚAP Kraje - nový trvá trvá SWOT analýza

DI2

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

Silná vazba na ORP Karviná a Orlová Havířov, Horní Suchá
Dolní Suchá, Prostřední 

Suchá, Horní Suchá
ÚAP Kraje - nový trvá trvá SWOT analýza

SD1
Vytvářet územní podmínky pro rozšiřování stávající sítě 
služeb pro seniory

Budovat domy s pečovatelskou službou, hospicy, kluby pro seniory Havířov k.ú. města Havířova územní plán, komunitní plán trvá trvá trvá trvá SWOT analýza

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

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

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

B2
Vysoký tlak na vymezování nových zastavitelných ploch 
pro RD

 V souvislosti s migračním úbytkem obyvatel z Havířova a v ORP Karviné Těrlicko a Horní Bludovice k.ú. obcí ÚAP Kraje, Studie kraje trvá trvá stoupající tendence stoupající tendence SWOT analýza

B3
Řešit problematiku bytového fondu v oblastech se 
sociálně nepřizpůsobivými občany

V území dochází k negativní sociální fragmentaci obyvatelstva Havířov, Horní Suchá
Prostřední Suchá, 

Šumbark, Horní Suchá
komunitní plán, strategický plán, 

komunální politika
trvá trvá trvá trvá SWOT analýza

B4 Neřízený vznik sociálních ubytoven Migrace obyvatelstva z jiných regionů - vznik sociálně vyloučených objektů Havířov, Horní Suchá

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

Suchá

komunitní plán, strategický plán, 
komunální politika

- nový setrvalá tendence setrvalá tendence SWOT analýza

B5 Zvýšený počet neobsazených bytů v centru zástavby
Neúměrné zvyšování cen bytů a poskytovaných služeb vede k opouštění 
bytů specifických vlastníků bytových domů

Havířov, Horní Suchá
Bludovice, Havířov-město, 

Prostřední Suchá, 
Šumbark, Horní Suchá

nelze řešit nástroji územního 
plánování

- nový
Horní Suchá - 

setrvalá tendence, 
Havířov - trvá

Horní Suchá - 
setrvalá tendence, 

Havířov - trvá
SWOT analýza

R1 Nedostatečná atraktivita území
Zvýšení rekreačního potenciálu lokality vytvářením turisticky atraktivních 
stezek, tras a cyklotras

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

tendence

Horní Suchá - trvá, 
Havířov - klesající 

tendence
SWOT analýza

R2 Nedostatečné využití rekreačního potenciálu
Vymezení vhodných ploch pro nové ubytovací kapacity a zkvalitňování 
stávajících rekreačních zařízení.

Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod Babí 
horou

územní plán trvá trvá
trvá s klesající 

tendencí
trvá s klesající 

tendencí
SWOT analýza

R3
Intenzivní individuální rekreace s negativními dopady na 
životní prostředí a krajinný ráz 

Důsledek 70.let 20.století, kdy byly realizovány stavby pro individuální 
rekreaci s nedostatečnou technickou infrastrukturou.

Těrlicko Dolní Těrlicko územní plán trvá trvá trvá trvá SWOT analýza

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

Podpora zvýšení zaměstnanosti.
Albrechtice, Horní 
Bludovice, Těrlicko

k.ú.obcí územní plán trvá trvá trvá trvá SWOT analýza

HP2
Vysoká míra nezaměstnanosti, dlouhodobá míra 
nezaměstnanosti, pokles počtu obsazených pracovních 
míst, nízká míra podnikatelské aktivity

Silná vazba na Ostravský region, důsledek ekonomických problémů 
regionu.

celé ORP Havířov celé ORP Havířov
nelze řešit nástroji územního 

plánování
trvá trvá trvá trvá SWOT analýza

Časový horizont 
2016

Časový horizont 
2020

Zdroj problému
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Hrozby, rizika, slabé stránky

Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace druh dokumentace, kde má být 

problém řešen
Časový horizont 

2012
Časový horizont 

2014



ČÍSLO 
JEVU

výkres hodnot výkres limitů výpis čísel limitů výkres záměrů výkres  problémů POZNÁMKY

ano ano ano xxx ÚÚP - ÚPD  Albrechtice

ano ano ano xxx ÚÚP - ÚPD Havířov

ano ano ano xxx ÚÚP - ÚPD Horní Bludovice

ano ano ano xxx ÚÚP - ÚPD Horní Suchá

ano ano ano
OZ 1 - Vada v grafické části územně plánovací 

dokumentaci
ÚÚP - ÚPD Těrlicko

xxx xxx Z196 (zastavitelná plocha) xxx ÚÚP - ÚPD  Albrechtice
xxx xxx Z201 (zastavitelná plocha) xxx ÚÚP - ÚPD Havířov
xxx xxx Z197 (zastavitelná plocha) xxx ÚÚP - ÚPD Horní Bludovice
xxx xxx Z205 (zastavitelná plocha) xxx ÚÚP - ÚPD Horní Suchá

xxx xxx
Z196 - Zastavitelná plocha o 

výměře 73,79 ha; Z195 - Plocha 
přestavby (ÚPD Albrechtice)

xxx ÚÚP - ÚPD  Albrechtice

xxx xxx

Z201 - Zastavitelná plocha o 
celkové výměře 323,91 ha; Z202 

- Plochy přestavby (ÚPD 
Havířov); Z203 - Plochy změn v 

krajině (ÚPD Havířov)

xxx ÚÚP - ÚPD Havířov

xxx xxx

Z197 - Zastavitelná plocha o 
celkové výměře 101,58 ha; Z 
198 - Plochy přestavby (ÚPD 

Horní Bludovice); Z199 - Plochy 
změn v krajině (ÚPD Horní 

Bludovice)

xxx ÚÚP - ÚPD Horní Bludovice

xxx xxx

Z205 - Zastavitelná plochy o 
celkové výměře 190,9 ha (ÚPD 

Horní Suchá), Z206 - Plochy 
přestavby (ÚPD Horní Suchá), 
Z207 - Plochy změn v krajině 

(ÚPD Horní Suchá)

xxx ÚÚP - ÚPD Horní Suchá

xxx xxx

Z163 - Zastavitelná plocha o 
celkové výměře 186,2 ha, Z160 - 

přestavba plochy na smíšené 
obytné, Z161 - Přestavba plochy 
na smíšené obytné venkovské, 

Z162 - přestavba plochy nas 
smíšené obytné venkovské

OZ 1 - Vada v grafické části územně plánovací 
dokumentaci

ÚÚP - ÚPD Těrlicko

xxx xxx xxx xxx ÚÚP - ÚPD  Albrechtice

xxx xxx xxx xxx ÚÚP - ÚPD Havířov

xxx xxx xxx xxx ÚÚP - ÚPD Horní Bludovice

xxx xxx xxx xxx ÚÚP - ÚPD Horní Suchá

xxx xxx xxx xxx ÚÚP - ÚPD Těrlicko

xxx xxx xxx xxx ÚÚP - ÚPD  Albrechtice
xxx xxx xxx xxx ÚÚP - ÚPD Havířov
xxx xxx xxx xxx ÚÚP - ÚPD Horní Bludovice
xxx xxx xxx xxx ÚÚP - ÚPD Horní Suchá
xxx xxx xxx xxx ÚÚP - ÚPD Těrlicko

xxx xxx Z196 (zastavitelná plocha) xxx ÚÚP - ÚPD Albrechtice

xxx xxx Z197 (zastavitelná plocha) xxx ÚÚP - ÚPD Horní Bludovice

xxx xxx Z205 (zastavitelná plocha) xxx ÚÚP - ÚPD Horní Suchá

xxx xxx xxx xxx Albrechtice (obec)

xxx xxx xxx xxx Havířov (město)

xxx xxx xxx xxx Horní Bludovice (obec)

xxx xxx xxx xxx Horní Suchá (obec)

xxx xxx xxx xxx Těrlicko (obec)

A002

A003

A003a 1.103 

Zastavěné území

A001b

A001

A001a

xxx

xxxPlochy s rozdílným způsobem využití

xxx

Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině xxx

xxxZařízení výroby

Zařízení občanského vybavení 

Veřejná prostranství

SLEDOVANÝ JEV



ČÍSLO 
JEVU

výkres hodnot výkres limitů výpis čísel limitů výkres záměrů výkres  problémů POZNÁMKY

A004a xxx xxx xxx
Z137 - Záměr projektů na území 

města Havířova - Dukla, 
Skleníky, František II.

xxx Asental Group

A005a xxx xxx  6.103, 6.104, 6.105 xxx xxx NPÚ

ano ano xxx xxx NPÚ 
xxx xxx xxx xxx MMH, SSSÚ památková péče

ano ano xxx xxx MMH, OÚR (ÚP obcí)

A010 xxx xxx xxx xxx xxx NPÚ

ano xxx xxx xxx MMH, OÚR (podloženo NPÚ)
ano xxx xxx xxx MMH, KP (VH a PM)

ano xxx xxx xxx Ministerstvo zemědělství ČR
ano xxx xxx xxx MMH, OŽP

A011a xxx xxx xxx xxx xxx MMH, OÚR

A013a ano xxx xxx xxx xxx MMH, OÚR (ÚP obcí) - podloženo NPÚ

xxx xxx xxx xxx KÚ MSK

ano xxx xxx xxx NPÚ

xxx xxx xxx xxx KÚ MSK - ÚS

ano xxx xxx xxx MMH, OŽP

A017b xxx xxx xxx xxx xxx xxx

ano ano xxx xxx MMH, OÚR (ÚP Albrechtice)

ano ano xxx xxx MMH, OÚR (ÚP Havířov)

ano ano xxx xxx MMH, OÚR (ÚP Horní Bludovice)

ano ano xxx xxx MMH, OÚR (ÚP Horní Suchá)

ano ano xxx
OZ 1 - Vada v grafické části územně plánovací 

dokumentace
MMH, OÚR (ÚP Těrlicko)

ano ano xxx xxx KÚ MSK, OÚPSŘ (ZÚR)

ano ano xxx xxx MMH, OŽP - interakční prvky

A023a ano ano  5.2.101 xxx EZ 3 - Ochrana zemědělské půdy před zástavbou MMH, OŽP

A024 xxx xxx  5.1.108 xxx xxx MMH, OŽP

A025a xxx xxx  5.1.101,  5.1.102 xxx xxx AOPK 

A027a ano - bez OP ano - s OP
5.1.103, 5.1.104, 5.1.105, 

5.1.106
xxx xxx AOPK 

A030 xxx xxx  5.2.107 xxx xxx KÚ MSK, OŽPaZ

A032 ano ano 5.2.103 xxx xxx AOPK 

A033 xxx xxx xxx xxx xxx AOPK 

A034 ano ano  5.3.101 xxx xxx AOPK 

A035 xxx xxx 5.3.102 xxx xxx AOPK 

A035a xxx xxx 5.1.107 xxx xxx AOPK 

ano ano xxx
EZ17 - Výskyt populace užovky podplamaté v 

rozvojové lokalitě
AOPK, CHKO Poodří

ano ano xxx EZ23 - Výskyt Vážky široké v koridoru územní rezervy AOPK

SLEDOVANÝ JEV

Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s 
národním významem

Významné krajinné prvky

A008a  6.101, 6.102, 6.105

A021

A016 Území s archeologickými nálezy 

xxx

xxx

xxx

Statky zapsané na Seznamu světového dědictví a jejich 
nárazníkové zóny

Struktura a výška zástavby
Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory 
staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory 
staveb

Brownfieldy

A036

Maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma 
(NPR, PR, NPP, PP)

 5.2.102

Nemovité národní kulturní památky a nemovité kulturní 
památky a jejich ochranná pásma

A011

xxx

Památné stromy a informace o jejich ochranném pásmu

Biosférické rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, národní 
geoparky

Velkoplošná zvláště chráněná území, jejich zóny a ochranná 
pásma a klidové zóny národních parků (CHKO, NP)

A017a

Přírodní parky

Krajiny a krajinné okrsky

Přechodně chráněné plochy 

Památkové rezervace a památkové zóny a jejich ochranná 
pásma

Krajinný ráz

Územní systém ekologické stability 

Urbanistické hodnoty 

NATURA 2000 – Evropsky významné lokality 

NATURA 2000 – Ptačí oblasti

Smluvně chráněná území



ČÍSLO 
JEVU

výkres hodnot výkres limitů výpis čísel limitů výkres záměrů výkres  problémů POZNÁMKY

A036a xxx xxx xxx xxx xxx AOPK 

xxx xxx xxx xxx AOPK 

ano xxx

Z133 - Migrační koridory 
(vymezeny plochy, kde je vhodné 

vytvořit nové migrační koridory 
propojující větší lesní celky 

v území silně zastavěném nebo 
s rozvíjející se zástavbou)

EZ5 - kolize migračních koridorů zvěře s vymezenými 
zastavitelnými plochami a suburbanizací

MMH, OŽP

ano ano + OP xxx xxx KÚ MSK, OŽPaZ (ÚHUL)

xxx xxx

Z 121 - Návrh lesa 
hospodářského (Územním 

plánem Těrlicko vymezeny 4 
plochy jako územní rezervy, 

nezastavitelné - lesní plochy)

xxx ÚÚP - ÚPD Těrlicko

A041
obsahuje pozemky 
pouze s I.a II.třídou 

ochrany půdy

obsahuje pozemky 
pouze s I.a II.třídou 

ochrany půdy
4.7.101 xxx xxx SPÚ

A042a xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx ano xxx xxx ZVHS

xxx xxx

Z65 - Rekultivace Carbol 
(Rekultivace odkalovací nádrže 

Carbol 1), Z66 - Rekultivace 
Kašpárkovice (úprava území 

zemníku Kašpárkovice)

xxx AWT Rekultivace

xxx xxx

Z49 - Revitalizace a obnova 
vodních toků odstaveného 

ramene Sušánky, odstaveného 
ramene Mezidolního potoka a 

starého mlýnského náhonu

xxx MMH, OŽP

xxx ano xxx OZ3 - Meliorační systémy - velkoplošné odvádění vody SPÚ

A043a xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx ČHMÚ 

xxx xxx xxx xxx Mze ČR

xxx xxx xxx xxx MŽP ČR

xxx xxx xxx xxx KÚ MSK, OŽPaZ

xxx xxx xxx xxx MMH, OŽP

A045 xxx xxx  4.1.114 xxx xxx MŽP - INSPIRE

A046 xxx xxx  4.1.113 xxx xxx MŽP - INSPIRE

A046a xxx xxx xxx xxx xxx xxx

ano xxx xxx xxx OKD, a.s.

ano xxx xxx
OZ2 - Vada v územně plánovací dokumentaci  - 

hranice vodní plochy Nebesák není v ÚPD shodná s 
realitou

Obec Horní Suchá

ano xxx xxx xxx Asental Land,s.r.o.

ano ano xxx xxx SMH, OKS

ano ano xxx xxx MŽP ČR

ano ano xxx xxx Povodí Odry s.p.

SLEDOVANÝ JEV

 4.1.107, 4.1.108, 4.1.111, 
4.1.113, 4.1.116, 2.2.102

Plochy vhodné k zalesnění

Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti

Lesy, jejich kategorie a vzdálenost 50 m od okraje lesa

Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná 
pásma

A036b Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkým savců xxx

 4.1.107, 3.8.101

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

 3.8.101, 3.8.102

 5.4.104A037a

Mokřady dle Ramsarské úmluvy

Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany 
zemědělského půdního fondu 

Plochy vodní a větrné eroze

A043

A044

A047

Zranitelné oblasti povrchových a podzemních vod 

Povrchové vody využívané ke koupání

Vodní útvar povrchových, podzemních vod 



ČÍSLO 
JEVU

výkres hodnot výkres limitů výpis čísel limitů výkres záměrů výkres  problémů POZNÁMKY

A048a xxx xxx xxx xxx xxx xxx

A049 ano xxx xxx xxx xxx ČHMÚ

xxx ano xxx xxx KÚ MSK

xxx ano xxx xxx MMH, OŽP

xxx xxx xxx OZ4 - Záplavové území poskytnuté Povodím Odry Povodí Odry s.p.

A052a xxx xxx xxx xxx xxx

A052b xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx ano xxx
UZ3 - Problém zatopení centra obce při zvláštní 

povodni
KÚ MSK

xxx ano xxx xxx Povodí Odry s.p.

ano ano

Z159 - Opatření ke snížení 
nepříznivých účinků povodní - 

mimo oblast se zvýšeným 
povodňovým rizikem

UZ23 - Potenciální povodňové riziko prochází 
zájmovým územím

Povodí Odry s.p.

ano ano xxx xxx statutární město Havířov

ano ano xxx xxx DIAMO s.p.

ano ano xxx xxx Obec Těrlicko

ano xxx xxx xxx MMH, OÚR

A055 xxx xxx  4.1.112 xxx xxx MZ ČR

A056 xxx xxx  4.103, 4.104 xxx xxx MZ ČR

A057 xxx ano  5.4.102 xxx xxx Obvodní báňský úřad

xxx ano xxx xxx Česká geologická služba

xxx xxx xxx xxx MŽP ČR

xxx ano xxx xxx Česká geologická služba

xxx xxx xxx xxx MŽP ČR

ano ano xxx xxx Česká geologická služba

xxx xxx xxx xxx DIAMO s.p.

xxx ano xxx xxx OKD, a.s.

xxx xxx xxx xxx KÚ MSK, OŽPaZ
xxx ano xxx xxx Česká geologická služba

xxx ano
Z123 - sesuvné území - 

monitoring sesuvu
EZ12 - Neregistrovaný sesuv v k.ú. Dolní Datyně MMH, OIV

xxx ano xxx xxx Česká geologická služba

xxx xxx xxx xxx Česká geologická služba

xxx ano xxx xxx DIAMO s.p.

A064 xxx ano  4.4.103 xxx

 TZ5 - Pořizovateli ÚAP předána aktualizována trasa 
produktovodu, nutno zapracovat do ÚP,   EZ11 - Staré 

ekologické zátěže,   EZ13 - Vyřazené zátěže 
produktovodu,   EZ15 - Skládka TKO

MŽP ČR

xxx ano xxx xxx OKD, a.s.

xxx xxx
Z164 - Rekultivace Kašpárkovice 

(odlišně od AWT)
xxx ČEZ Energetické produkty

A065 xxx ano  4.2.102 xxx xxx MŽP ČR

A065a xxx xxx 4.101 xxx xxx xxx

xxx ano xxx xxx SmVak Ostrava a.s.

xxx ano
Z165 - Automatická tlaková 

stanice
xxx ÚÚP - ÚPD Těrlicko

xxx ano xxx xxx OKD, a.s.

SLEDOVANÝ JEV

 5.4.101

 5.4.103

 5.4.101, 5.5.104

 5.5.105

 5.5.105, 4.3.103, 4.3.105

 4.1.119

xxx

 3.8.103, 4.1.117, 4.1.118, 
4.1.121, 2.1.105, 2.1.121, 
2.4.105, 3.8.101, 3.8.102

Přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodní minerální vody a jejich 
ochranná pásma

Území chráněná pro akumulaci povrchových vod

Kritické body a jejich povodí

Území ohrožená zvláštními povodněmi

Stavby, objekty a zařízení na ochranu před povodněmi a území 
určena k řízeným rozlivům povodní

Uzavřená a opuštěná úložná místa těžebního odpadu

Záplavové území

 3.6.103

 5.5.105

4.4.113

A067

Oblasti s překročenými imisními limity

Stará důlní díla 

Hlukové zóny obcí

Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná 
pásma

Ložiska nerostných surovin 

Poddolovaná území 

Sesuvná území a území jiných geologických rizik 

A061

A058

A059

A064a

A062

A063

A060

Staré zátěže území a kontaminované plochy 

A053

A050a

Povodí vodního toku, rozvodnice

Kategorie území podle map povodňového ohrožení v oblastech 
s významným povodňovým rizikem

A054a

Lázeňská místa včetně vymezení vnitřních a vnějších území 
lázeňského místa

Dobývací prostory

Chráněná ložisková území 

Chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry 



ČÍSLO 
JEVU

výkres hodnot výkres limitů výpis čísel limitů výkres záměrů výkres  problémů POZNÁMKY

xxx ano xxx xxx International Bonus
xxx xxx Z147 - Požární vodovod xxx Depos Horní Suchá a.s.
xxx ano xxx xxx SmVak Ostrava a.s.
xxx ano xxx xxx OKD, a.s.
xxx ano xxx xxx Profinvestik
xxx ano xxx xxx ČSAD Havířov a.s.
xxx ano xxx xxx Energetika Třinec
xxx ano xxx xxx Liberty Ostrava, a.s.
xxx ano xxx xxx Obec Těrlicko (technická mapa)

xxx ano xxx xxx Gascontrol, s.r.o.

xxx xxx Z37 - Vodovody (záměry z ÚPD) xxx ÚÚP - ÚPD Havířov

xxx ano Z39 - Vodovody (záměry z ÚPD) xxx ÚÚP - ÚPD Horní Suchá

xxx ano xxx xxx statutární město Havířov

xxx ano xxx xxx Obec Horní Suchá (technická mapa)

xxx ano xxx xxx Obec Albrechtice (technická mapa)

xxx xxx Z36 - Vodovody (záměry z ÚPD) xxx ÚÚP - ÚPD Albrechtice

xxx xxx Z38 - Vodovody (záměry z ÚPD) xxx ÚÚP - ÚPD Horní Bludovice

xxx xxx  Z40 - Vodovody (záměry z ÚPD) xxx ÚÚP - ÚPD Těrlicko

xxx ano xxx xxx SmVak Ostrava a.s.

xxx ano
Z186 - Retenční nádrž 

srážkových vod MFK Havířov
xxx Statutární město Havířov

xxx ano
Z67 - Technologické objekty 
odvádění splaškových vod 

(záměry z ÚPD)
xxx ÚÚP - ÚPD Havířov

xxx xxx
Z110 - Technologické objekty 

odvádění splaškových vod 
(záměry z ÚPD)

xxx ÚÚP - ÚPD Horní Suchá

xxx xxx
Z107 - Přečerpávací stanice OV, 
čerpací stanice OV (záměry z 

ÚPD)
xxx ÚÚP - ÚPD Albrechtice

xxx xxx
Z111 - Technologické objekty 

odvádění splaškových vod 
(záměry z ÚPD)

xxx ÚÚP - ÚPD Horní Bludovice

xxx xxx
Z109 - Přečerpávací stanice OV, 
čerpací stanice OV (záměry z 

ÚPD)
xxx ÚÚP - ÚPD Těrlicko

xxx ano xxx xxx International Bonus

xxx ano
Z182 - Petřvald, Podlesí č.1 a 2 - 

likvidace kanalizačních výustí 
(výtlačný řád Šumbark)

xxx SmVaK Ostrava a.s.

xxx ano xxx xxx OKD, a.s.

xxx ano xxx xxx Profinvestik

xxx ano xxx xxx ČSAD Havířov a.s.

xxx ano xxx xxx Gascontrol, s.r.o.

xxx ano xxx xxx Heimstaden Czech

xxx ano
Z185 - Dobudování drobných 
úseků kanalizace na území 

města Havířova
xxx statutární město Havířov

xxx xxx
Z42 - Kanalizační síť (záměry z 

ÚPD)
xxx ÚÚP - ÚPD Havířov

xxx xxx
Z44 - Kanalizační síť (záměry z 

ÚPD)
xxx ÚÚP - ÚPD Horní Suchá

xxx ano xxx xxx Obec Horní Suchá (technická mapa)

xxx ano xxx xxx Obec Albrechtice (technická mapa)

xxx ano xxx xxx Obec Těrlicko (technická mapa)

SLEDOVANÝ JEV

A070 Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma  3.1.101, 3.1.102, 3.7.101

 3.1.101, 3.1.102, 3.6.102, 
3.6.103

 3.7.101

A068 Vodovodní síť včetně ochranných pásem 

Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a 
jejich ochranná pásma

A069



ČÍSLO 
JEVU

výkres hodnot výkres limitů výpis čísel limitů výkres záměrů výkres  problémů POZNÁMKY

xxx xxx
Z41 - Kanalizační síť (záměry z 

ÚPD)
xxx ÚUP - ÚPD Albrechtice

xxx xxx
Z43 - Kanalizační síť (záměry z 

ÚPD)
xxx ÚÚP - ÚPD Horní Bludovice

xxx xxx
Z45 - Kanalizační síť (záměry z 

ÚPD)
xxx ÚÚP - ÚPD Těrlicko

xxx ano xxx xxx Povodí Odry s.p.

xxx ano xxx xxx Green Gas DPB a.s.

xxx ano xxx xxx Depos Horní Suchá a.s.

xxx ano xxx xxx Energetický regulační úřad

xxx ano
Z 100 - Elektrické stanice - DTS - 

změna rozsahu
xxx ČEZ Distribuce a.s.

xxx ano xxx xxx ČEPS a.s.
xxx ano xxx xxx SŽ s.o.
xxx ano xxx xxx Veolia PS
xxx ano xxx xxx Nemocnice Havířov

ano xxx xxx SmVak Ostrava a.s.

xxx xxx

Z96 - Návrh 22 trafostanic 
(záměry z ÚPD), Z101 - Plošná 
rezerva pro výstavbu nové TS 
110/22 kV v lokalitě Šumbark 

(záměr z ÚPD)

xxx ÚÚP - ÚPD Havířov

xxx xxx
Z99 - Distribuční stanice (záměry 

z ÚPD)
xxx ÚÚP - ÚPD Horní Suchá

xxx xxx
Z95 - Návrh 11 distribučních 
trafostanic (záměry z ÚPD)

xxx ÚÚP - ÚPD Albrechtice

xxx xxx
Z97 - Návrh 4 distribučních 

stanic (záměry z ÚPD)
xxx ÚÚP - ÚPD Horní Bludovice

xxx xxx
Z98 - Návrh nových distribučních 

trafostanic (záměry z ÚPD)
xxx ÚÚP - ÚPD Těrlicko

xxx ano xxx xxx Obec Horní Suchá

xxx ano xxx xxx GasNet a.s.
xxx ano xxx xxx RWE Gas Storage CZ, s.r.o.
xxx ano xxx xxx Green Gas DPB a.s.

xxx ano
Z94 - Rozšíření sítě VN a  NN - 

změna rozsahu
xxx ČEZ Distribuce, a.s.

xxx ano xxx xxx SmVak Ostrava a.s.
xxx ano xxx xxx ČEPS a.s.
xxx ano xxx xxx Povodí Odry s.p.
xxx ano xxx xxx Veolia PS
xxx ano xxx xxx Profinvestik
xxx ano xxx xxx ČSAD Havířov a.s.

xxx ano xxx xxx T-Mobile

xxx xxx Z22 - Energetika (záměry z ÚPD) xxx ÚÚP - ÚPD Havířov

xxx xxx Z23 - Energetika (záměry z ÚPD) xxx ÚÚP - ÚPD Horní Suchá

xxx ano xxx xxx Obec Horní Suchá (technická mapa)

xxx xxx

Z17 - Vedení EZS - TR 
Albrechtice (VVN), vedení 1x110 
kV pro vyvedení výkonu z EZS, 
včetně rozvodny 110 kV; Z19 - 

TS 110/22 kV Karviná–Doly 
včetně přívodního vedení VVN 

110 kV z TS Albrechtice 

xxx KÚ MSK, ÚPSŘ (ZÚR)

xxx xxx Z21 - Energetika (záměry z ÚPD) xxx ÚÚP - ÚPD Albrechtice

xxx xxx Z93 - Energetika (záměry z ÚPD) xxx ÚÚP - ÚPD Horní Bludovice

xxx xxx Z24 - Energetika (záměry z ÚPD)
OZ 1 - Vada v grafické části územně plánovací 

dokumentaci
ÚÚP - ÚPD Těrlicko

SLEDOVANÝ JEV

A070 Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma  3.1.101, 3.1.102, 3.7.101

 3.2.101, 3.2.108

 3.1.101, 3.1.102, 3.2.101, 
3.2.108

 3.2.108

A073
Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich 
ochranná pásma

Výrobny elektřiny a jejich ochranná pásma  

Elektrické stanice a jejich ochranná pásmaA072

A071



ČÍSLO 
JEVU

výkres hodnot výkres limitů výpis čísel limitů výkres záměrů výkres  problémů POZNÁMKY

xxx ano xxx xxx RWE Gas Storage CZ, s.r.o.

xxx ano
Z104 - Technologický objekt 

zásobování teplem
xxx GasNet a.s.

xxx xxx xxx xxx NET4GAS s.r.o.

xxx xxx
Z103 - Technologický objekt 

zásobování plynem (záměry z 
ÚPD)

xxx ÚÚP - ÚPD Albrechtice

xxx ano xxx xxx Green Gas DPB a.s.
xxx ano xxx xxx NET4GAS s.r.o.
xxx ano xxx xxx RWE Gas Storage CZ, s.r.o.
xxx ano Z29 - Plynovod xxx GasNet a.s.

xxx ano xxx xxx Green Gas DPB a.s.

xxx ano xxx xxx Asental Land s.r.o.

xxx ano xxx xxx Gascontrol, s.r.o.

xxx xxx Z31 - Plynovod (záměry z ÚPD) xxx ÚÚP - ÚPD Havířov

xxx xxx Z33 - Plynovod (záměry z ÚPD) xxx ÚÚP - ÚPD Horní Suchá

xxx xxx Z30 - Plynovod (záměry z ÚPD) xxx ÚÚP - ÚPD Albrechtice

xxx xxx Z32 - Plynovod (záměry z ÚPD) xxx ÚÚP - ÚPD Horní Bludovice

xxx xxx Z34 - Plynovod (záměry z ÚPD)
OZ 1 - Vada v grafické části územně plánovací 

dokumentaci
ÚÚP - ÚPD Těrlicko

xxx xxx

Z26 - PZP Třanovice - Karviná 
Doly (VTL), výstavba plynovodu 

DN 500 pro oblast Karviná - 
Doly, Z27 - Albrechtice - Český 

Těšín (Žukov) - obnova VTL 
plynovodu DN 500 s dílčími 
položkami mimo zastavěné 

území, Z28 - Havířov (Suchá) - 
Albrechtice - obnova VTL 

plynovodu DN 500 s přeložkami 
mimo zastavěné území, včetně 

jižní obchvatu Albrechtic

xxx KÚ MSK, ÚPSŘ (ZÚR)

xxx ano xxx xxx Obec Horní Suchá (technická mapa)

A076 xxx xxx  3.5.101, 3.5.102 xxx xxx MERO ČR

xxx xxx xxx xxx MERO ČR
xxx ano xxx EZ 13 - Vyřazené zátěže produktovodu MMH, OÚR

xxx ano xxx
TZ 5 - Pořizovateli ÚAP předána aktualizována trasa 

produktovodu, nutno zapracovat do ÚPn.
Unipetrol RPA s.r.o. - Benzina o.z.

xxx ano xxx xxx HTS, a.s.

xxx ano xxx xxx Veolia Energie ČR

xxx ano xxx xxx Obec Horní Suchá (technická mapa)

xxx ano xxx xxx HTS, a.s.

xxx ano xxx xxx Gascontrol, s.r.o.

xxx xxx Z105 - Teplovod (záměry z ÚPD) xxx ÚÚP - ÚPD Havířov

xxx xxx Z106 - Teplovod (záměry z ÚPD) xxx ÚÚP - ÚPD Horní Suchá

xxx ano xxx xxx Veolia Energie ČR

xxx ano xxx xxx České Radiokomunikace, a.s.

xxx ano xxx xxx RWE Gas Storage CZ, s.r.o.

xxx ano xxx xxx Telco Pro Services

xxx ano xxx xxx ČEZ Distribuce, a.s.

xxx ano xxx xxx GasNet a.s.

xxx ano xxx xxx CETIN, a.s.

xxx ano xxx xxx HTS, a.s.

xxx ano xxx xxx ČD Telematika a.s.

A082a
Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová 
území

 3.1.101, 3.1.102, 3.9.101, 
3.9.102, 3.9.103

SLEDOVANÝ JEV

 3.5.101, 3.5.102
Vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná 
pásma

 3.1.101, 3.1.102, 3.3.101

 3.1.101, 3.1.102, 3.4.102, 
3.4.103, 3.4.105

 3.3.101

 3.4.102, 3.4.103, 3.4.104A074

Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma

Technologické objekty zásobování jinými produkty a jejich 
ochranná pásma

A079

A077a

Technologické objekty zásobování plynem včetně ochranných 
pásem

A075

Technologické objekty zásobování teplem a jejich ochranná 
pásma

Teplovody a jejich ochranná pásmaA080



ČÍSLO 
JEVU

výkres hodnot výkres limitů výpis čísel limitů výkres záměrů výkres  problémů POZNÁMKY

xxx ano xxx xxx MV ČR

xxx ano xxx xxx Nordic Telekom (Air Telecom)

xxx xxx
Z166 - Rozvoj 

telekomunikačního provozu 
(záměry z ÚPD)

xxx ÚÚP - ÚPD Těrlicko

xxx ano xxx xxx Městská policie Havířov

xxx xxx
Z169 - Zasíťování území 

telekomunikačním vedením
xxx FiberCity

xxx ano
Z184 - Rozšíření el. 

telekomunikační sítě
xxx Vodafone Czech Republic, a.s. (UPC)

xxx ano xxx xxx Gascontrol, s.r.o.

xxx ano xxx xxx T-Mobile

xxx ano xxx xxx Vodafone

xxx ano xxx xxx New Telecom

xxx ano xxx xxx SŽDC s.o.

xxx ano xxx xxx NET4GAS s.r.o.

xxx ano xxx xxx PODA

A082b xxx ano 3.1.101, 3.1.102, 3.1.105 xxx xxx HTS, a.s.

A083 xxx xxx  4.3.111 xxx xxx xxxx

A084 xxx ano  4.107 xxx xxx KÚ MSK, OŽPaZ

xxx ano

Z125 - AD technologie Depos 
Horní Suchá, Z48 - Dobudování 

skládky Depos Horní Suchá, 
Z124 - Skládka odpadů Solecká 

– V. etapa rekultivace 

xxx Depos Horní Suchá a.s.

xxx ano xxx xxx SÚ Horní Suchá (OP skládky)

xxx xxx xxx xxx Plán odpadového hospodářství MSK

xxx xxx
Z171 - Energetické centrum 

Horní Suchá
xxx SMH, OE

xxx ano xxx xxx Technické služby Havířov

xxx ano xxx xxx Obec Albrechtice

xxx ano xxx xxx Horní Suchá Depos

xxx ano xxx xxx Obec Těrlicko

xxx xxx xxx xxx MMH, OŽP

ano ano xxx xxx KÚ MSK, doprava

ano ano xxx xxx SMH, OKS

ano ano xxx xxx SMH, OIV

ano ano xxx xxx OKD, a.s.

xxx xxx

Z11 - Přeložka silnice I/11 dle 
ŘSD ve variantním řešení - 

upřesnění trasy D521, Z138 - 
Záměr silnice I/68 Ostrava, 

Vrbice - Havířov

xxx ŘSD (Brno)

ano ano xxx xxx ŘSD (Ostrava)

ano ano xxx xxx Povodí Odry s.p.

ano ano xxx xxx Obec Albechtice (technická mapa)

 3.1.101, 3.1.102, 3.9.101, 
3.9.102, 3.9.103

A082a
Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová 
území

SLEDOVANÝ JEV

A093a
Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná 
pásma

 2.1.101, 2.1.102, 2.1.103

 4.4.102, 4.4.104, 4.4.105

 4.4.101, 4.4.102, 4.4.104, 
4.4.105, 4.4.112

 4.4.109

Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně 
ochranného pásma

Sdružené liniové sítě

Skládky a jejich ochranná pásma

Objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B 
s umístěnými nebezpečnými látkami

A085

A087

A086
Spalovny a zařízení zpracovávající biologicky rozložitelné 
odpady a jejich ochranná pásma

Jaderná zařízení 



ČÍSLO 
JEVU

výkres hodnot výkres limitů výpis čísel limitů výkres záměrů výkres  problémů POZNÁMKY

ano ano

Z181 - Místní a účelové 
komunikace – navržené 
rekonstrukce a dostavby 
vyplývající z pasportu MK

xxx Obec Horní Bludovice (technická mapa)

ano ano xxx xxx Obec Horní Suchá (technická mapa)

ano ano xxx xxx Obec Těrlicko (technická mapa)

xxx xxx
Z173 - Koridor silnice II.třídy, 
Z174 - Koridor silnice III.třídy

xxx SSMSK

xxx xxx xxx

DZ 3 - Nedostatečné dopravní napojení komunikací, 
DZ 5 - Nedostatečné dopravní napojení komunikací, 
DZ8 - Nedostatečné dopravní napojení komunikací 

(rozhled, svah)

MMH, OÚR - vlastní průzkum

xxx xxx

Z4 - Těrlicko - Třanovice, nová 
stavba, čtyřpruhová směrově 

dělená silnice I. třídy, Z2 - 
III/47210 - II/474 (Životice), nová 

stavba, čtyřpruhová směrově 
dělená silnice I. třídy - návrh 
dvoupruh (územní rezerva - 

rozšíření na čtyřpruh viz D512), 
Z1 - Havířov, okružní křižovatka - 

III/47210, přestavba stávající 
II/475 + nová stavba, čtyřpruhová 
směrově dělená silnice I. třídy - 

prodloužení koridoru záměru 
západním směrem v Havířově 
přes "okružní křižovatku" až do 
Šenova (včetně stanovení šířky 
koridoru pro úpravu křižovatky 

I/11 se silnici II/479), Z3 - 
Životice - Český Těšín, přeložka, 
dvoupruhová směrově nedělená 
silnice I. třídy, Z6 - R67/kapacitní 
silnice I. třídy úsek I/59 (Peřvald) -

I/11 (Prostřední Suchá) nová 
stavba, čtyřpruhová směrově 

dělená silnice I. třídy, Z7 - I/11 
úsek III/47210-II474 (Životice), 

dokončení přeložky čtyřpruhové 
směrové dělené silnice I. třídy po 
r.2015, Z8 - R67/kapacitní silnice 

I. třídy úsek II/474 (Životice) - 
Těrlicko, nová stavba, 

čtyřpruhová směrově dělená 
silnice I. třídy; Z5 - Havířov 

xxx KÚ MSK, ZÚR

xxx ano (stav OP)

Z150 - Silnice I.třídy (záměry z 
ÚPD); Z177 - Silnice III.třídy 

(záměry z ÚPD); Z9 - Záměry na 
úpravy a přeložky místních a 

účelových komunikací (z ÚPD)

xxx ÚÚP - ÚPD Albrechtice

ano ano (stav OP)

 Z148 - Silnice I.třídy (záměry z 
ÚPD), Z152 - Silnice II.třídy 

(záměry z ÚPD), Z178 - Silnice 
III.třídy (záměry z ÚPD), Z10 - 
Záměry na úpravy a přeložky 

místních a účelových 
komunikací (z ÚPD)

xxx ÚÚP - ÚPD Havířov

xxx ano (stav OP)

Z179 - Silnice III.třídy (záměry z 
ÚPD); Z12 - Záměry na úpravy a 
přeložky místních a účelových 

komunikací (z ÚPD)

xxx ÚÚP - ÚPD Horní Bludovice

 2.1.101, 2.1.102, 2.1.103

SLEDOVANÝ JEV

A093a
Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná 
pásma



ČÍSLO 
JEVU

výkres hodnot výkres limitů výpis čísel limitů výkres záměrů výkres  problémů POZNÁMKY

ano ano (stav OP)

Z151 - Silnice I.třídy (záměry z 
ÚPD), Z153 - Silnice II.třídy 

(záměry z ÚPD), Z180 - Silnice 
III.třídy (záměry z ÚPD), Z13 - 
Záměry na úpravy a přeložky 

místních a účelových 
komunikací (z ÚPD)

ÚÚP - ÚPD Horní Suchá

ano ano (stav OP)

Z149 - Silnice I.třídy (záměry z 
ÚPD), Z154 - Silnice II.třídy 

(záměry z ÚPD), Z14 - Záměry 
na úpravy a přeložky místních a 
účelových komunikací (z ÚPD)

OZ 1 - Vada v grafické části územně plánovací 
dokumentaci

ÚÚP - ÚPD Těrlicko

A093b xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx
Z200 - Optimalizace celostátní 
tratě č. 321 Ostrava - Svinov - 

Havířov - Český Těšín
xxx KÚ MSK, OÚPSŘ (ZÚR)

ano - bez OP ano - včetně OP
Z68 - Optimalizace tratě Polanka 

nad Odrou/Ostrava-Havířov-
Český Těšín

xxx SŽ, s.o.

ano xxx xxx xxx SŽ, s.o.
ano - bez OP ano - včetně OP xxx xxx METRANS a.s.
ano - bez OP ano - včetně OP xxx xxx PKP Cargo (AWT a.s.)
ano - bez OP ano - včetně OP xxx xxx Primagas
ano - bez OP ano - včetně OP xxx xxx Lichtgitter CZ

xxx xxx

Záměr vedení lehké kolejové 
dopravy - vlakotramvaje (grafická 

část k tomuto jevu není 
zpracována)

xxx ÚÚP - ÚPD Havířov

A098 xxx xxx
 2.5.101, 2.5.102, 2.5.103, 

2.5.124, 2.5.126
xxx xxx xxxx

A100 xxx xxx
 2.5.101, 2.5.102, 2.5.103, 

2.5.104

Záměr vedení lehké kolejové 
dopravy - vlakotramvaje (grafická 

část k tomuto jevu není 
zpracována)

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

Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury 
MSK

A101 xxx xxx
 2.5.101, 2.5.102, 2.5.103, 

2.5.104
xxx xxx xxxx

xxx xxx xxx xxx MD ČR
ano xxx xxx xxx MMH, KP

xxx
ano - pouze v legendě 

popis
xxx xxx MO ČR

xxx ano xxx xxx MO ČR
xxx xxx xxx xxx Úřad pro civilní letectví
ano ano xxx xxx Nemocnice Havířov

ano - zakreslena 
plocha vodního 

lyžování
xxx xxx xxx Mgr. Martin Kocur

xxx xxx xxx xxx MD ČR

xxx
ano - pouze plocha 

vodní cesty 
xxx xxx Státní plavební správa

ano - zakresleny 
přístaviště 

xxx xxx xxx MMH, OÚR

A105 xxx xxx xxx xxx xxx xxxx

A105a xxx xxx xxx xxx xxx MMH, OÚR

ano ano Z144 - Cyklostezky xxx Obec Těrlicko

xxx xxx Z139 - Cyklostezky z ÚPD xxx ÚÚP - ÚPD Albrechtice
xxx xxx Z140 - Cyklostezky z ÚPD xxx ÚÚP - ÚPD Havířov
xxx xxx Z141 - Cyklostezky z ÚPD xxx ÚÚP - ÚPD Horní Bludovice

A093a
Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná 
pásma

 2.1.101, 2.1.102, 2.1.103

A106
Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, 
běžkařské trasy, sjezdovky

xxx

 2.5.101, 2.5.102, 2.5.103, 
2.5.104, 2.5.121

 2.7.101, 2.7.103, 2.7.104

Lanové dráhy a jejich ochranná pásma

Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma

Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová 
území

SLEDOVANÝ JEV

A102a

A094a

2.1.105, 2.6.104A104 Sledované vodní cesty

Linky a zastávky veřejné hromadné dopravy

Hraniční přechody

Terminály a logistická centra

Trolejbusové dráhy a jejich ochranná pásma

Tramvajové dráhy a jejich ochranná pásma



ČÍSLO 
JEVU

výkres hodnot výkres limitů výpis čísel limitů výkres záměrů výkres  problémů POZNÁMKY

xxx xxx Z142 - Cyklostezky z ÚPD xxx ÚÚP - ÚPD Horní Suchá
xxx xxx Z143 - Cyklostezky z ÚPD ÚÚP - ÚPD Těrlicko
ano ano xxx xxx MMH OÚR (KČT)
ano xxx xxx xxx Správa sportovních zařízení Havířov
ano ano Z145 - Cyklostezky xxx MMH, OKS

A107 xxx xxx xxx xxx xxx xxxx

A108 xxx xxx 4.6.102 xxx xxx xxxx

xxx ano xxx
EZ 8 - Možný únik nebezpečných látek ve vymezené 

zóně havarijního plánování
KÚ MSK, OŽPaZ

xxx ano xxx xxx HZS MSK

ano ano xxx xxx HZS MSK

ano ano xxx xxx MMH, KP
ano xxx xxx xxx Policie ČR
ano xxx xxx xxx MV ČR

xxx ano Z204 - Rozšíření pohřebiště xxx ÚÚP (ÚPD)

xxx ano -  Šumbark xxx xxx MMH, SSSÚ (ÚR o OP)

xxx ano xxx xxx Green Gas DPB a.s.
xxx xxx DIAMO s.p.

xxx ano xxx xxx
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub 
Těrlicko

xxx xxx
xxx xxx xxx xxx Městská policie Havířov

xxx xxx xxx xxx SÚ Albrechtice (pouze text)

xxx ano xxx xxx SÚ Těrlicko

xxx ano xxx xxx SÚ Horní Suchá

xxx ano xxx xxx SSSÚ Havířov

xxx ano xxx xxx ÚÚP - ÚPD Albrechtice

xxx ano xxx xxx ÚÚP - ÚPD Havířov

xxx ano xxx xxx ÚÚP - ÚPD Horní Suchá

xxx ano xxx xxx MMH, OÚR (ÚPD Těrlicko)

A116a xxx ano Z170 - Pozemkové úpravy xxx Krajský pozemkový úřad Frýdek-Místek

xxx xxx
Z175 - Důležité záměry pro obec 

Těrlicko
xxx Obec Těrlicko

xxx xxx
Z167 - Lesopark, Z168 - Nová 

budova základní devítileté školy 
a mateřské školy

xxx Obec Horní Bludovice

A118a ano ano xxx ano ano ČUZK prostřednictvím Geoportálu

xxx ano xxx xxx Povodí Odry, s.p.

xxx xxx xxx xxx AOPK

ano xxx xxx xxx MMH, OÚR

xxx xxx Z64 - Asanační stavby v realizaci xxx OKD, a.s.

xxx ano xxx xxx SÚ obcí ORP Havířov

xxx
Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, 
běžkařské trasy, sjezdovky

A106

SLEDOVANÝ JEV

xxx

1.3.102 

xxx

Další dostupné informace

Jiná ochranná pásma 

Plán společných zařízení

Jiné záměry

 4.107, 4.3.111

 4.105, 4.106

Vojenské újezdy a jejich zájmová území

Objekty důležité pro obranu státu a jejich ochranná pásma a 
zájmová území

 4.6.101

xxxA112a
Stavby důležité pro bezpečnost státu a vymezená území pro 
zajištění bezpečnosti státu

Objekty civilní a požární ochrany 

A109 Vymezené zóny havarijního plánování 

A113a Ochranné pásmo hřbitova, krematoria 

A110a

Vymezení správních územním celků

xxx
A119 

URBAN
Další dostupné informace - URBAN

A119

A118

A114



 

 

Dotčené obce Dotčená k. ú.

Z1

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

ZÚR Havířov

Dolní Suchá, 
Prostřední Suchá, 
Šumbark, Havířov-

město

Nadmístní trvá trvá jev A093a

Z2
III/47210 - II/474 (Životice), nová stavba, čtyřpruhová směrově 
dělená silnice I. třídy - návrh dvoupruh (územní rezerva - rozšíření na 
čtyřpruh viz D512)

ZÚR
Havířov, Horní 

Suchá

Prostřední Suchá, 
Bludovice, Horní 

Suchá
Nadmístní trvá trvá jev A093a

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

ZÚR
Havířov, Horní 

Suchá, 
Albrechtice

Prostřední Suchá, 
Bludovice, Horní 

Suchá, Albrechtice u 
Českého Těšína

Nadmístní trvá trvá jev A093a

Z4
Těrlicko - Třanovice, nová stavba, čtyřpruhová směrově dělená 
silnice I. třídy

ZÚR Těrlicko
Hradiště pod Babí 

horou
Nadmístní trvá trvá jev A093a

Z5
Havířov prodloužená Dlouhá, dvoupruhová směrově nedělená silnice 
II. třídy

ZÚR Havířov Bludovice Nadmístní trvá trvá jev A093a

Z6
R67/kapacitní silnice I. třídy úsek I/59 (Petřvald) -I/11 (Prostřední 
Suchá) nová stavba, čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy

ZÚR Havířov
Dolní Suchá, 

Prostřední Suchá
Nadmístní trvá trvá jev A093a

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

ZÚR
Havířov, Horní 

Suchá

Dolní Suchá, 
Prostřední Suchá, 
Bludovice, Horní 

Suchá

Nadmístní trvá trvá jev A093a

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

ZÚR
Těrlicko, 
Havířov

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

Nadmístní trvá trvá jev A093a

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

ÚPD Albrechtice Albrechtice
Albrechtice u Českého 

Těšína
Místní trvá trvá - změna rozsahu jev A093a

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

ÚPD Havířov Havířov

Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní Suchá, 

Prostřední Suchá, 
Havířov-město, 

Šumbark

Místní trvá trvá jev A093a

Z11
Přeložka silnice I/11 dle ŘSD ve variantním řešení - upřesnění trasy 
D521

studie ŘSD
Havířov, Horní 
Suchá, Těrlicko

Havířov-město, 
Bludovice, Dolní 

Suchá, Prostřední 
Suchá, Horní Suchá, 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou

Nadmístní trvá trvá jev A093a

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

ÚPD Horní Bludovice Horní Bludovice
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice
Místní trvá trvá - změna rozsahu jev A093a

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

ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá jev A093a

Stav 2016 Stav 2020
Sledovaný 

jev

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ

 aktualizace ÚAP ORP Havířov 2020

Dopravní záměry - silniční
Označení 

záměru ve 

výkresu

Název Záměry dle zdroje
Lokalizace Záměry dle 

významů



Dotčené obce Dotčená k. ú.

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

ÚPD Těrlicko Těrlicko
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou

Místní trvá trvá jev A093a

Z79 Dopravní infrastruktura silniční - plocha přestavby DS ÚPD Havířov Havířov
Šumbark, Havířov-

město, Dolní Suchá, 
Prostřední Suchá

Místní trvá
přehodnoceno, 

ukončeno
jev A001b

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

ukončeno
jev A001b

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

Prostřední Suchá
Nadmístní trvá trvá jev A093a

Z139 Cyklostezky (záměry z ÚPD) ÚPD Albrechtice Albrechtice
Albrechtice u Českého 

Těšína
Místní trvá trvá - změna rozsahu jev A106

Z140 Cyklostezky (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov

Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní Suchá, 

Havířov-město, 
Prostřední Suchá, 

Šumbark

Místní trvá trvá - změna rozsahu jev A106

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

Prostřední Bludovice
Místní trvá trvá - změna rozsahu jev A106

Z142 Cyklostezky (záměry z ÚPD) ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá jev A106

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

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou

Místní trvá trvá jev A106

Z144 Cyklostezky Obec Těrlicko Těrlicko
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko
Místní trvá trvá jev A106

Z145 Cyklostezky MMH OKS Havířov
Bludovice, Havířov-

město, Šumbark
Místní trvá trvá jev A106

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

Suchá, Prostřední 
Suchá, Bludovice

Nadmístní trvá trvá jev A093a

Z149 Silnice I. třídy (záměry z ÚPD) ÚPD Těrlicko Těrlicko
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou

Nadmístní trvá trvá jev A093a

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

Těšína
Nadmístní tvá trvá - změna rozsahu jev A093a

Z151 Silnice I. třídy (záměry z ÚPD) ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Nadmístní tvá trvá jev A093a

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

Suchá, Prostřední 
Suchá

Nadmístní trvá trvá jev A093a

Z153 Silnice II. třídy (záměry z ÚPD) ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Nadmístní trvá trvá jev A093a
Z154 Silnice II. třídy (záměry z ÚPD) ÚPD Těrlicko Těrlicko Horní Těrlicko Nadmístní trvá trvá jev A093a

Z173 Koridor silnice II. třídy SSMSK
Havířov, Horní 

Suchá, 
Albrechtice

Prostřední Suchá, 
Horní Suchá, 

Albrechtice u Českého 
Těšína

Nadmístní nový trvá jev A093a

Lokalizace
Záměry dle 

významů
Stav 2016 Stav 2020

Sledovaný 

jev

Dopravní záměry - silniční
Označení 

záměru ve 

výkresu

Název Záměry dle zdroje



Dotčené obce Dotčená k. ú.

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

Bludovice

Šumbark, Havířov-
město, Dolní Suchá, 

Dolní Datyně, 
Prostřední Suchá, 
Bludovice, Horní 

Suchá, Prostřední 
Bludovice, Horní 

Bludovice

Nadmístní nový trvá jev A093a

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

Těšína
Místní trvá trvá - změna rozsahu jev A093a

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

Bludovice, Havířov-
město, Dolní Datyně, 

Dolní Suchá, 
Prostřední Suchá, 

Šumbark

Místní trvá trvá jev A093a

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

Prostřední Bludovice
Místní trvá trvá - změna rozsahu jev A093a

Z180 Silnice III.třídy (záměry z ÚPD) ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá jev A093a

Z181
Místní a účelové komunikace - navržené rekonstrukce a dostavby 
vyplývající z pasportu MK

obec Horní Bludovice Horní Bludovice
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice
Místní - nový jev A093a

Dotčené obce Dotčená k. ú.

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

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

dopravní infrastruktury 
MSK

Havířov, Horní 
Suchá, 

Albrechtice
- Nadmístní částečně realizován částečně realizován jev A094a

Z69 Výstavba zastávky Havířov nemocnice
Koncepce rozvoje 

dopravní infrastruktury 
MSK

Havířov - Místní trvá realizováno, ukončeno jev A094a

Z200
Optimalizace celostátní tratě č. 321 Ostrava - Svinov - Havířov - 
Český Těšín

ZÚR MSK
Havířov, Horní 

Suchá, 
Albrechtice

- Nadmístní - nový jev A094a

Dotčené obce Dotčená k. ú.

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

ZÚR MSK Albrechtice
Albrechtice u Českého 

Těšína
Nadmístní trvá trvá jev A073

Dopravní záměry - silniční
Označení 

záměru ve 

výkresu

Název Záměry dle zdroje

Lokalizace
Záměry dle 

významů
Stav 2016 Stav 2020

Sledovaný 

jev

Energetika
Označení 

záměru ve 

výkresu

Název Záměry dle zdroje
Lokalizace Záměry dle 

významů
Stav 2016 Stav 2020

Sledovaný 

jev

Stav 2016 Stav 2020
Sledovaný 

jev

Dopravní záměry - železniční
Označení 

záměru ve 

výkresu

Název Záměry dle zdroje
Lokalizace Záměry dle 

významů



Dotčené obce Dotčená k. ú.

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

ZÚR MSK

Těrlicko, Horní 
Bludovice, 

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Suchá

Dolní Těrlicko, Horní 
Těrlicko, Prostřední 

Bludovice, Horní 
Bludovice, Albrechtice 

u Českého Těšína, 
Bludovice, Horní 

Suchá

Nadmístní trvá zrušeno, ukončeno jev A073

Z19
TS 110/22 kV Karviná–Doly včetně přívodního vedení VVN 110 kV z 
TS Albrechtice 

ZÚR MSK
Albrechtice, 

Havířov, Horní 
Suchá

Albrechtice u Českého 
Těšína, Horní Suchá, 

Prostřední Suchá
Nadmístní - nový jev A073

Z21 Energetika (záměry z ÚPD) ÚPD Albrechtice Albrechtice
Albrechtice u Českého 

Těšína
Místní trvá trvá - změna rozsahu jev A073

Z22 Energetika (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov

Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní Suchá, 

Havířov-město, 
Prostřední Suchá, 

Šumbark

Místní trvá trvá - změna rozsahu jev A073

Z23 Energetika (záměry z ÚPD) ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá jev A073

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

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou

Místní trvá trvá jev A073

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

Prostřední Bludovice
Místní trvá trvá - změna rozsahu jev A073

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

Albrechtice u Č.T., 
Bludovice, Dolní 

Datyně, Dolní Suchá, 
Šumbark, Havířov-

město, Horní 
Bludovice, Horní 

Suchá, Prostřední 
Bludovice,  Prostřední 
Suchá, Horní Těrlicko, 

Dolní Těrlicko, 
Hradiště pod Babí 

horou

Místní trvá -  změna rozsahu trvá - změna rozsahu jev A073

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

Těšína
Místní trvá trvá - změna rozsahu jev A072

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

Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní Suchá, 

Havířov-město, 
Prostřední Suchá, 

Šumbark

Místní trvá trvá jev A072

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

Prostřední Bludovice
Místní trvá trvá - změna rozsahu jev A072

Energetika

Označení 

záměru ve 

výkresu

Název Záměry dle zdroje

Lokalizace
Záměry dle 

významů
Stav 2016 Stav 2020

Sledovaný 

jev



Dotčené obce Dotčená k. ú.

Z98 Návrh nových distribučních trafostanic (záměry z ÚPD) ÚPD Těrlicko Těrlicko
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou

Místní trvá -  změna rozsahu trvá - změna rozsahu jev A072

Z99 Distribuční stanice (záměry z ÚPD) ÚP Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá jev A072

Z100 Elektrické stanice - DTS ČEZ Distribuce, a.s. ORP Havířov
Albrechtice u Č.T., 

Bludovice, Prostřední 
Suchá

Místní trvá -  změna rozsahu trvá - změna rozsahu jev A072

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

ÚPD Havířov Havířov Šumbark Místní trvá trvá jev A072

 

Dotčené obce Dotčená k. ú.

Z102 Veřejná metropolitní síť PODA a.s. Havířov Havířov-město Místní trvá -  změna rozsahu ukončeno, nesledováno jev A082a

Z166 Rozvoj telekomunikačního provozu (záměry z ÚPD) ÚPD Těrlicko Těrlicko
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko
Místní nový trvá jev A082a

Z169 Zasíťování území telekomunikačním vedením FiberCity s.r.o. Havířov
Havířov-město, 

Bludovice
Místní nový trvá jev A082a

Z184 Rozšíření el. telekomunikační sítě UPC ČR a.s. Havířov
Havířov-město, 

Prostřední Suchá, 
Šumbark

místní - nový jev A082a

Dotčené obce Dotčená k. ú.

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

ZÚR MSK
Těrlicko, 

Albrechtice, 
Horní Suchá

Hradiště pod Babí 
horou, Albrechtice u 
Českého Těšína, 

Horní Suchá

Nadmístní trvá trvá jev A075

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

ZÚR MSK Albrechtice
Albrechtice u Českého 

Těšína
Nadmístní trvá trvá - změna rozsahu jev A075

Z28
Havířov (Suchá) - Albrechtice - obnova VTL plynovodu DN 500 s 
přeložkami mimo zastavěné území, včetně jižního obchvatu 
Albrechtic

ZÚR MSK
Havířov, Horní 

Suchá, 
Albrechtice

Prostřední Suchá, 
Horní Suchá, 

Albrechtice u Českého 
Těšína

Nadmístní trvá trvá - změna rozsahu jev A075

Energetika
Označení 

záměru ve 

výkresu

Název Záměry dle zdroje

Lokalizace
Záměry dle 

významů
Stav 2016 Stav 2020

Sledovaný 

jev

Stav 2016 Stav 2020
Sledovaný 

jev

Stav 2016 Stav 2020
Sledovaný 

jev

Teplo a plynoenergetika
Označení 

záměru ve 

výkresu

Název Záměry dle zdroje
Lokalizace Záměry dle 

významů

Komunikační vedení
Označení 

záměru ve 

výkresu

Název Záměry dle zdroje
Lokalizace Záměry dle 

významů



Dotčené obce Dotčená k. ú.

Z29 Plynovod GasNet s.r.o.

Albrechtice, 
Horní Suchá, 

Havířov,  Horní 
Bludovice, 

Těrlicko

Albrechtice u Českého 
Těšína, Horní Suchá, 

Prostřední Suchá, 
Havířov-město, 

Bludovice, Šumbark, 
Prostřední Bludovice, 

Dolní Těrlicko, 
Hradiště pod Babí 

horou

Nadmístní trvá - změna rozsahu trvá - změna rozsahu jev A075

Z30 Plynovod (záměry z ÚPD) ÚPD Albrechtice Albrechtice
Albrechtice u Českého 

Těšína
Místní trvá trvá - změna rozsahu jev A075

Z31 Plynovod (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov

Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní Suchá, 

Havířov-město, 
Prostřední  Suchá, 

Šumbark

Místní trvá trvá - změna rozsahu jev A075

Z32 Plynovod (záměry z ÚPD) ÚPD Horní Bludovice Horní Bludovice
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice
Místní trvá trvá - změna rozsahu jev A075

Z33 Plynovod (záměry z ÚPD) ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá jev A075

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

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou

Místní trvá trvá jev A075

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

Těšína
Místní trvá trvá - změna rozsahu jev A074

Z104 Technologický objekt zásobování plynem GasNet s.r.o. Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá - změna rozsahu ukončeno jev A074

Z105 Teplovod (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov
Prostřední Suchá, 
Šumbark, Havířov-

město
Místní trvá trvá - změna rozsahu jev A080

Z106 Teplovod (záměry z ÚPD) ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá jev A080

Dotčené obce Dotčená k. ú.

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

Prostřední Bludovice
Místní trvá

aktualizováno, 
vypuštěno

jev A069

Z107 Přečerpávací stanice OV, čerpací stanice OV (záměry z ÚPD) ÚPD Albrechtice Albrechtice
Albrechtice u Českého 

Těšína
Místní trvá trvá - změna rozsahu jev A069

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

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou

Místní trvá - změna rozsahu trvá jev A069

Z67 Technologické objekty odvádění splaškových vod ÚPD Havířov Havířov

Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní Suchá, 

Havířov-město, 
Prostřední Suchá, 

Šumbark

Místní trvá trvá - změna rozsahu jev A069

Teplo a plynoenergetika
Označení 

záměru ve 

výkresu

Název Záměry dle zdroje

Lokalizace
Záměry dle 

významů
Stav 2016 Stav 2020

Sledovaný 

jev

Vodní hospodářství
Označení 

záměru ve 

výkresu

Název Záměry dle zdroje
Lokalizace Záměry dle 

významů
Stav 2016 Stav 2020

Sledovaný 

jev



Dotčené obce Dotčená k. ú.

Z110 Technologické objekty odvádění splaškových vod (záměry z ÚPD) ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá jev A069

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

Prostřední Bludovice
Místní trvá trvá - změna rozsahu jev A069

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

Těšína
Místní trvá trvá - změna rozsahu jev A068

Z37 Vodovody (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov

Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní Suchá, 

Havířov-město, 
Prostřední Suchá, 

Šumbark

Místní trvá trvá - změna rozsahu jev A068

Z38 Vodovody (záměry z ÚPD) ÚPD Horní Bludovice Horní Bludovice
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice
Místní trvá trvá - změna rozsahu jev A068

Z39 Vodovody (záměry z ÚPD) ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá jev A068

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

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou

Místní trvá - změna rozsahu trvá jev A068

Z147 Požární Vodovod Depos Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá jev A068

Z41 Kanalizační síť (záměry z ÚPD) ÚPD Albrechtice Albrechtice
Albrechtice u Českého 

Těšína
Místní trvá trvá - změna rozsahu jev A070

Z42 Kanalizační síť (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov

Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní Suchá, 

Havířov-město, 
Prostřední Suchá, 

Šumbark

Místní trvá trvá - změna rozsahu jev A070

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

Prostřední Bludovice
Místní trvá trvá - změna rozsahu jev A070

Z44 Kanalizační síť (záměry z ÚPD) ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá jev A070

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

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou

Místní trvá - upraven rozsah trvá - změna rozsahu jev A070

Z165 Automatická tlaková stanice ÚPD Těrlicko Těrlicko
Hradiště pod Babí 

horou
Místní nový trvá jev A067

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

Bludovice, Dolní 
Suchá, Havířov-

město, Prostřední 
Suchá, Šumbark

Místní nový realizováno - ukončeno jev A070

Z182
Petřvald, Podlesí č.1 a 2 - likvidace kanalizačních výustí (výtlačný řád 
Šumbark)

SmVaK Ostrava Havířov Šumbark nadmístní - nový jev A070

Z185 Dobudování drobných úseků kanalizace na území města Havířova Sm Havířov Havířov
Bludovice, Dolní 

Datyně,  Prostřední 
Suchá

Místní - nový jev A070

Z186 Retenční nádrž srážkových vod MFK Havířov Sm Havířov Havířov Prostřední Suchá Místní - nový jev A069

Vodní hospodářství
Označení 

záměru ve 

výkresu

Název Záměry dle zdroje

Lokalizace
Záměry dle 

významů
Stav 2016 Stav 2020

Sledovaný 

jev



Dotčené obce Dotčená k. ú.

Z48 Dobudování skládky Depos Horní Suchá Depos Horní Suchá a.s. Horní Suchá Horní Suchá Nadmístní trvá trvá jev A085

Z49
Revitalizace a obnova vodních toků odstaveného ramene Sušánky, 
odstaveného ramene Mezidolního potoka a starého mlýnského 
náhonu

MMH, OŽP Havířov
Havířov-město, 

Bludovice
Místní trvá trvá jev A043

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

ÚPD Těrlicko Těrlicko
Hradiště pod Babí 

horou
Místní trvá trvá jev A037a

Z123 Sesuvné území - monitoring sesuvu SM Havířov Havířov Dolní Datyně Místní trvá trvá jev A062

Z124 Skládka odpadů Solecká - V. etapa rekultivace Depos Horní Suchá a.s. Horní Suchá Horní Suchá Nadmístní trvá trvá jev A085

Z125 AD technologie Depos Horní Suchá Depos Horní Suchá a.s. Horní Suchá Horní Suchá Nadmístní trvá trvá jev A085

Z133
Migrační koridory (vymezeny plochy,  kde je vhodné vytvořit nové 
migrační koridory propojující větší lesní celky v území silně 
zastavěném nebo s rozvíjející se zástavbou)

OŽP MMH Havířov
Bludovice, Dolní 

Datyně
Místní trvá trvá A036b

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

Povodí Odry s.p. Těrlicko Horní Těrlicko Místní nový trvá jev A054a

Z167 Lesopark obec Horní Bludovice Horní Bludovice Horní Bludovice Místní nový trvá jev A118

Z199 Plochy změn v krajině (z ÚPD Horní Bludovice) ÚPD Horní Bludovice
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice
Místní - nový jev A001b

Z203 Plochy změn v krajině (z ÚPD Havířov) ÚPD Havířov

Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní Suchá, 

Havířov-město, 
Prostřední Suchá, 

Šumbark

Místní - nový jev A001b

Z207 Plochy změn v krajině (z ÚPD Horní Suchá) ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Místní - nový jev A001b

Dotčené obce Dotčená k. ú.

Z55
Plocha obnovy - přestavba areálu stavebnin na plochu občanské 
vybavenosti

ÚPD Horní Bludovice Horní Bludovice Místní trvá
přehodnoceno, 

ukončeno
jev A001b

Z56
Plocha obnovy - přestavba bývalého zemědělského areálu na plochu 
výroby

ÚPD Horní Bludovice Prostřední Bludovice Místní trvá
přehodnoceno, 

ukončeno
jev A001b

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

ukončeno
jev A001b

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

Těšína
Místní trvá

přehodnoceno, 
ukončeno

jev A001b

Z72
Přestavba plochy bývalého komerčního občanského vybavení na 
plochu BI

ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá
přehodnoceno, 

ukončeno
jev A001b

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

ukončeno
jev A001b

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

ukončeno
jev A001b

Stav 2016 Stav 2020
Sledovaný 

jev

Stav 2016 Stav 2020
Sledovaný 

jev

Urbanistické záměry
Označení 

záměru ve 

výkresu

Název Záměry dle zdroje
Lokalizace Záměry dle 

významů

Environmentální záměry
Označení 

záměru ve 

výkresu

Název Záměry dle zdroje
Lokalizace Záměry dle 

významů



Dotčené obce Dotčená k. ú.

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

ukončeno
jev A001b

Z76
Plochy přestavby na Občanské vybavení - sportovní a rekreační 
zařízení OS

ÚPD Havířov Havířov-město Místní trvá
přehodnoceno, 

ukončeno
jev A001b

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

ukončeno
jev A001b

Z78 Plochy přestavby na Bydlení hromadné BH ÚPD Havířov Havířov-město Místní trvá
přehodnoceno, 

ukončeno
jev A001b

Z80 Plochy přestavby na Smíšené výrobní VS ÚPD Havířov Havířov-město Místní trvá
přehodnoceno, 

ukončeno
jev A001b

Z81 Plochy přestavby na Smíšené specifické SX ÚPD Havířov Dolní Suchá Místní trvá
přehodnoceno, 

ukončeno
jev A001b

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

ukončeno
jev A001b

Z83 Plochy přestavby na Smíšené výrobní VS ÚPD Havířov Prostřední Suchá Místní trvá
přehodnoceno, 

ukončeno
jev A001b

Z84 Plochy přestavby na Bydlení individuální BI ÚPD Havířov Dolní Suchá Místní trvá
přehodnoceno, 

ukončeno
jev A001b

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

ukončeno
jev A001b

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

ukončeno
jev A001b

Z87 Plochy přestavby na Výroba a skladování - těžký průmysl VT ÚPD Havířov Prostřední Suchá Místní trvá
přehodnoceno, 

ukončeno
jev A001b

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

ukončeno
jev A001b

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

ukončeno
jev A001b

Z91 Plochy přestavby na Občanské vybavení - hřbitov OH ÚPD Havířov Šumbark místní trvá
přehodnoceno, 

ukončeno
jev A001b

Z92 Plochy přestavby na Smíšené výrobní VS ÚPD Havířov Šumbark místní trvá
přehodnoceno, 

ukončeno
jev A001b

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

Těšína
Místní trvá

přehodnoceno, 
ukončeno

jev A001b

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

Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní Suchá, 

Havířov-město, 
Prostřední Suchá, 

Šumbark

Místní trvá
přehodnoceno, 

ukončeno
jev A001b

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

ÚPD Horní Bludovice
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice
Místní trvá

přehodnoceno, 
ukončeno

jev A001b

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

ukončeno
jev A001b

Z63 Ochranná pásma hřbitovů v obci Horní Bludovice podle zákona Horní Bludovice
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice
Místní trvá

novela zákona, 
ukončeno

jev A113a

Z127 Ochranná pásma hřbitovů v obci Horní Suchá podle zákona Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá
novela zákona, 

ukončeno
jev A113a

Urbanistické záměry
Označení 

záměru ve 

výkresu

Název Záměry dle zdroje

Lokalizace
Záměry dle 

významů
Stav 2016 Stav 2020

Sledovaný 

jev



Dotčené obce Dotčená k. ú.

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

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou

Místní trvá
novela zákona, 

ukončeno
jev A113a

Z129 Ochranná pásma hřbitovů v Havířově podle zákona Havířov

Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní Suchá, 

Havířov-město, 
Prostřední Suchá, 

Šumbark

Místní trvá
novela zákona, 

ukončeno
jev A113a

Z130 Ochranná pásma hřbitovů v obci Albrechtice podle zákona Albrechtice
Albrechtice u Českého 

Těšína
Místní trvá

novela zákona, 
ukončeno

jev A113a

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

Těrlicko
Místní trvá

vypuštěno ze sledování - 
neposkytnuto

jev A008a

Z132 Nemovitá kulturní památka (návrh na vyhlášení památky) obec Havířov Havířov Bludovice Místní trvá
vypuštěno ze sledování - 

neposkytnuto
jev A008a

Z137
Záměr projektů na území města Havířova – Dukla, Skleníky, 
František II.

Asental Group Havířov
Prostřední Suchá, 

Dolní Suchá
Nadmístní trvá trvá jev A004a

Z160 Přestavba plochy na smíšené obytné ÚPD Těrlicko Horní Těrlicko Místní nový trvá jev A001b
Z161 Přestavba plochy na smíšené obytné venkovské ÚPD Těrlicko Horní Těrlicko Místní nový trvá jev A001b

Z162 Přestavba plochy na smíšené obytné venkovské ÚPD Těrlicko
Hradiště pod Babí 

horou
Místní nový trvá jev A001b

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

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou

Místní nový trvá jev A001b

Z168 Nová budova základní devítileté školy a mateřské školy obec Horní Bludovice Horní Bludovice Horní Bludovice Místní nový trvá jev A118

Z170 Pozemkové úpravy
Pozemkový úřad Frýdek-

Místek
Těrlicko

Hradiště pod Babí 
horou

Místní nový trvá jev A0116a

Z171 Energetické centrum Horní Suchá MMH, OSRM Horní Suchá Horní Suchá Místní nový trvá jev A086

Z172 Důležité záměry pro město MMH, OSRM Havířov
Bludovice, Havířov-

město, Šumbark
Místní nový realizováno - ukončeno jev A118

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

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou

Místní nový trvá jev A118

Z187 Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov se zvláštním režimem MMH, OÚR Havířov Bludovice Místní -
přehodnoceno, 

ukončeno
jev A118

Z188 Přednádražní prostor Havířov MMH, OÚR Havířov Havířov-město Místní - realizováno - ukončeno jev A118
Z189 Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská MMH, OÚR Havířov Havířov-město Místní - realizováno - ukončeno jev A118
Z190 Chodník MK Selská MMH, OÚR Havířov Bludovice Místní - realizováno - ukončeno jev A118
Z191 Areál volného času - zóna pod letním kinem MMH, OÚR Havířov Havířov-město Místní - realizováno - ukončeno jev A118
Z192 Parkoviště na ul. Točitá MMH, OÚR Havířov Bludovice Místní - realizováno - ukončeno jev A118

Z195 Plochy přestavby (ÚPD Albrechtice) ÚPD Albrechtice
Albrechtice u Českého 

Těšína
Místní - nový jev A001b

Z196 Zastavitelná plocha o celkové výměře 76,38 ha (z ÚPD Albrechtice) ÚPD Albrechtice
Albrechtice u Českého 

Těšína
Místní - nový jev A001b

Z197
Zastavitelná plocha o celkové výměře 101,58 ha (z ÚPD Horní 
Bludovice)

ÚPD Horní Bludovice
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice
Místní - nový jev A001b

Z198 Plochy přestavby (z ÚPD Horní Bludovice) ÚPD Horní Bludovice
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice
Místní - nový jev A001b

Urbanistické záměry
Označení 

záměru ve 

výkresu

Název Záměry dle zdroje

Lokalizace
Záměry dle 

významů
Stav 2016 Stav 2020

Sledovaný 

jev



Dotčené obce Dotčená k. ú.

Z201 Zastavitelná plocha o celkové výměře 323,91 ha (z ÚPD Havířov) ÚPD Havířov

Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní Suchá, 

Havířov-město, 
Prostřední Suchá, 

Šumbark

Místní - nový jev A001b

Z202 Plochy přestavby (z ÚPD Havířov) ÚPD Havířov

Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní Suchá, 

Havířov-město, 
Prostřední Suchá, 

Šumbark

Místní - nový jev A001b

Z204 Rozšíření pohřebiště ÚPD
Albrechtice, 

Havířov, Horní 
Suchá, Těrlicko

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

Suchá, Horní Těrlicko

Místní - nový jev 113a

Z205 Zastavitelná plocha o celkové výměře 190,9 ha (z ÚPD Horní Suchá) ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Místní - nový jev A001b

Z206 Plochy přestavby (z ÚPD Horní Suchá) ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Místní - nový jev A001b

Dotčené obce Dotčená k. ú.

Z64 Asanační stavby v realizaci OKD a.s. Havířov Dolní Suchá Místní trvá trvá jev A119

Z65 Rekultivace Carbol (Rekultivace odkalovací nádrže Carbol 1) AWT Rekultivace Havířov Dolní Suchá Místní
trvá - částečně v 

realizaci
trvá - částečně v 

realizaci
jev A043

Z66 Rekultivace Kašpárkovice (úprava území zemníku Kašpárkovice) AWT Rekultivace Havířov Dolní Suchá Místní trvá trvá jev A043

Z164 Rekultivace Kašpárkovice (odlišně od AWT)
ČEZ Energetické 

produkty
Havířov Dolní Suchá Místní

trvá - částečně v 
realizaci

trvá - částečně v 
realizaci

jev A064a

Urbanistické záměry
Označení 

záměru ve 

výkresu

Název Záměry dle zdroje

Lokalizace
Záměry dle 

významů
Stav 2016 Stav 2020

Sledovaný 

jev

Stav 2020
Sledovaný 

jev

Ostatní záměry
Označení 

záměru ve 

výkresu

Název Záměry dle zdroje
Lokalizace Záměry dle 

významů
Stav 2016
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