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A.  VYMEZENÍ ZASTAV ĚNÉHO ÚZEMÍ  

1. Řešeným územím územního plánu je katastrální území Albrechtice u Českého Těšína. 

2. Zastavěné území Albrechtic je vymezeno k 1. 12. 2010. 

3. Zastavěné území Albrechtic je vymezeno ve výkresech :  

  č. 1. Výkres základního členění území  
   č. 2. Hlavní výkres  
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B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE J EHO  
HODNOT  

1. Hlavním cílem navržené urbanistické koncepce je vytvoření podmínek pro budoucí rozvoj 
řešeného území. Hlavní zásadou navrženého řešení byly požadavky na ochranu architek-
tonických, urbanistických a přírodních hodnot řešeného území. 

2. Navržená urbanistická koncepce navazuje na dosavadní stavební vývoj obce, stávající 
urbanistickou strukturu doplňuje návrhem dostavby vhodných proluk a rozvíjí ji do no-
vých ploch. Návrh se soustředil především na nalezení nových ploch pro obytnou výstav-
bu, na nalezení ploch pro rozvoj výroby a občanského vybavení, na návrh ploch veřejně 
přístupné zeleně, na odstranění dopravních závad na stávající komunikační síti a na dopl-
nění komunikací v nových lokalitách. Součástí návrhu je vymezení místního systému eko-
logické stability. 

3. Návrh koncepce rozvoje řešeného území vychází z následujících zásad : 

- jsou respektovány architektonické, urbanistické a přírodní hodnoty řešeného území; 
- je vymezen dostatečný rozsah ploch pro novou obytnou výstavbu; 
- jsou navrženy plochy pro rozvoj občanského vybavení;  
- jsou navrženy plochy zeleně na veřejných prostranstvích; 
- je navrženo odstranění dopravně závadných míst na komunikační síti, doplnění sítě ko-

munikací pro pěší a pro cyklistickou dopravu;  
- je navrženo odstranění nedostatků ve vybavení území technickou infrastrukturou.  

4. Předmětem ochrany na území obce Albrechtice jsou přírodní, kulturní a historické hodno-
ty. Ochrana přírodních hodnot je zaměřena především na ochranu významných krajinných 
prvků, na ochranu krajinného rázu a na ochranu významných dálkových pohledů – zejmé-
na na siluetu Moravskoslezských Beskyd. Ochrana kulturních a historických hodnot je 
zaměřena na ochranu nemovitých kulturních památek a na ochranu významných historic-
kých stavebních dominant – zejména filiálního kostela sv. Petra a Pavla. 

5. Rozvoj přírodních hodnot je zajištěn návrhem vymezení územního systému ekologické 
stability jako sítě ekologicky významných částí krajiny, která zajistí přetrvání původních 
přirozených skupin organismů v jejich typických stanovištích a v podmínkách kulturní 
krajiny. Rozvoj kulturních a historických hodnot bude zaměřen především na úpravy sta-
veb a veřejných prostranství v historickém centru obce.   

6. Do r. 2025 se předpokládá mírný nárůst počtu obyvatel v řešeném území na cca 4100.   

7. Do r. 2025 se v řešeném území očekává výstavba cca 160 nových bytů. 
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C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH P LOCH,  
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEN Ě  

C.1 Celková urbanistická koncepce 

1. Z hlediska budoucího rozvoje obce jsou hlavními prioritami podpora podnikání a zvyšo-
vání počtu pracovních míst, rozvoj dopravní infrastruktury, rozvoj technické infrastruktu-
ry, rozvoj zařízení občanského vybavení, dostatečná nabídka ploch pro novou obytnou vý-
stavbu a ploch pro volnočasové aktivity, zlepšení kvality životního a obytného prostředí a 
rozvoj sídelní a krajinné zeleně. 

2. Navržená urbanistická koncepce navazuje na dosavadní stavební vývoj obce, stávající 
urbanistickou strukturu doplňuje návrhem dostavby vhodných proluk a rozvíjí ji do no-
vých ploch. Návrh se soustředil především na nalezení nových ploch pro obytnou výstav-
bu, na vymezení nových ploch pro rozvoj výroby a občanského vybavení a pro nová ve-
řejná prostranství a na řešení dopravy (zejména přeložka silnice I/11 a doplnění komuni-
kací v nových lokalitách). 

3. Pro budoucí rozvoj řešeného území jsou rozvojové plochy navrženy přednostně v přímé 
návaznosti na zastavěné území.  

4. Největší rozsah navržených zastavitelných ploch představují v řešeném území plochy  
bydlení. Jsou navrženy především v návaznosti na centrální část obce, dále pak na Novém 
Světě, na Pacalůvce a v lokalitách se soustředěnou rozptýlenou zástavbou. Plochy bydlení 
jsou dále rozčleněny na plochy bydlení v bytových domech, plochy bydlení v rodinných 
domech a plochy smíšené obytné. 

5. Plochy smíšené obytné SO představují největší rozsah navržených ploch pro bydlení a 
jsou vymezeny jako dostavba lokalit s rozptýlenou zástavbou, zejména v místních částech 
Zadky, Paseky, Pardubice a Zámostí. 

6. Plochy bydlení v rodinných domech BI jsou vymezeny zejména v lokalitách navazujících 
na soustředěnou zástavbu v centru obce, dále pak v místní části Pacalůvka a v lokalitách 
Písečná a Bělehradská. 

7. Nové plochy bydlení v bytových domech BH jsou vymezeny pouze dvě, a to plocha pře-
stavby na ul. Obecní a zastavitelná plocha v lokalitě Hornická. 

8. Nové plochy zahrádkových osad RZ se nenavrhují. 

9. Nové plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury OV se nenavrhují. 

10. Nová plocha tělovýchovných a sportovních zařízení OS je navržena na ul. Školní. 

11. Nové plochy hřbitovů OH jsou vymezeny na ul. Bělehradské a Školní pro rozšíření stáva-
jících hřbitovů. 

12. Plochy pěších a vozidlových komunikací PV jsou navrženy především v souvislosti s no-
vou obytnou zástavbou pro zajištění  dopravní obsluhy zastavitelných ploch.  

13. Plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV, tj. nové parky a parkově upravené plochy, 
jsou navrženy především v návaznosti na navržené plochy soustředěné obytné zástavby. 

14. Nové plochy dopravy silniční DS jsou vymezeny pro vybudování přeložky silnice I/11 
včetně souvisejících úprav komunikační sítě, pro směrovou úpravu silnice III/4749 
v severní části k.ú., pro vybudování okružních křižovatek na ulici Hlavní a pro výstavbu 
čerpací stanice pohonných hmot v severní části obce u železničního podjezdu. 

15. Nové plochy dopravy drážní DD se nenavrhují. 
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16. Nové plochy parkovací a odstavné DP jsou navrženy na ul. Hlavní, v návaznosti na areál 
řadových garáží. 

17. Zastavitelné plochy technické infrastruktury TI jsou vymezeny pro rozšíření rozvodny a 
pro rozšíření čerpací stanice u ZŠ. 

18. Zastavitelná plocha výroby zemědělské VZ je navržena pouze jedna, a to pro rozšíření 
Farmy Stonava v severní části k. ú.  

19. Zastavitelná plocha lesního hospodářství VL je navržena pro výstavu hájenky na ulici 
Pasecké. 

20. Zastavitelná plocha výroby průmyslové VP je navržena u rozvodny, zastavitelné plochy 
výroby drobné VD jsou navrženy na Rakovci a na ul. Hlavní. 

 

C.2 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby  

1.  Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby vyplývá z potřeby ploch pro obytnou 
výstavbu, vycházející z předpokládaného vývoje počtu obyvatel, z potřeb rozvoje občan-
ského vybavení, z potřeb rozvoje zařízení pro volný čas, rekreaci a relaxaci obyvatel a 
z potřeb posílení hospodářského pilíře návrhem nových  ploch pro rozvoj výroby a podni-
kání.   

2.  V územním plánu jsou vymezeny následující zastavitelné plochy:  

Plocha č. Katastrální  
území 

Název Charakteristika Zastavění 
pozemku 

Výměra v 
ha 

Z1 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Sušská I. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 1,25 

Z2 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Sušská II. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,22 

Z3 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Lesní SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 1,57 

Z4 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Srnčí  SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,24 

Z5 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Rozvodna TI – plochy technické 
infrastruktury 

není      
stanoven 

0,82 

Z6 Albrechtice u 
Českého Těšína 

U Rozvodny VP – plochy výroby 
průmyslové 

0,90 1,12 

Z7 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Pacalůvka           
– Slunečná 

BI – plochy bydlení 
v rodinných domech 

0,50 0,88 

Z8 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Pacalůvka           
- Rekreační I. 

BI – plochy bydlení 
v rodinných domech 

0,50 0,21 

Z9 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Pacalůvka           
- Rekreační II. 

BI – plochy bydlení 
v rodinných domech 

0,50 1,27 

Z10 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Pacalůvka            
- Rekreační III. 

BI – plochy bydlení 
v rodinných domech 

0,50 1,74 

Z11 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Nový Svět           
- Pomezní I. 

BI – plochy bydlení 
v rodinných domech 

0,50 1,79 

Z12 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Nový Svět           
- Pomezní II. 

BI – plochy bydlení 
v rodinných domech 

0,50 0,51 

Z13 Albrechtice u Nový Svět          BI – plochy bydlení 0,50 0,88 
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Českého Těšína - Nádražní v rodinných domech 
Z14 Albrechtice u 

Českého Těšína 
Nový Svět           

- Bažantnice I. 
BI – plochy bydlení 
v rodinných domech 

0,50 1,09 

Z15 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Nový Svět           
- Bažantnice II. 

BI – plochy bydlení 
v rodinných domech 

0,50 1,45 

Z16 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Nádražní SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,63 

Z17 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Olšiny SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,25 

Z18 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Stonavská I. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,59 

Z19 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Stonavská II. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 1,04 

Z20 Albrechtice u 
Českého Těšína 

U podjezdu DS – plochy dopravy 
silniční 

není      
stanoven 

0,13 

Z21 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Rakovecká VD – plochy výroby 
drobné 

0,70 2,12 

Z22 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Písečná I. BI – plochy bydlení 
v rodinných domech 

0,50 0,33 

Z23 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Písečná II. BI – plochy bydlení 
v rodinných domech 

0,50 3,09 

Z24 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Písečná III. BI – plochy bydlení 
v rodinných domech 

0,50 3,70 

Z25 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Písečná IV. BI – plochy bydlení 
v rodinných domech 

0,50 0,42 

Z26 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Hřbitov         
Bělehradská 

OH – plochy hřbitovů není      
stanoven 

0,15 

Z27 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Bělehradská I. BI – plochy bydlení 
v rodinných domech 

0,50 3,78 

Z28 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Bělehradská II. BI – plochy bydlení 
v rodinných domech 

0,50 2,83 

Z29 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Bělehradská III. BI – plochy bydlení 
v rodinných domech 

0,50 0,89 

Z30 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Bělehradská IV. BI – plochy bydlení 
v rodinných domech 

0,50 0,13 

Z31 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Luční BI – plochy bydlení 
v rodinných domech 

0,50 3,60 

Z32 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Regulační stanice TI – plochy technické 
infrastruktury 

0,90 0,08 

Z33 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Hornická  BH – plochy bydlení 
v bytových domech 

0,30 0,86 

Z34 Albrechtice u 
Českého Těšína 

U Garáží VD – plochy výroby 
drobné 

0,70 0,40 

Z35 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Parkoviště  DP – plochy            
parkovací a odstavné 

0,90 0,09 

Z36 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Hlavní  SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,20 

Z37 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Farma Stonava VZ – plochy výroby 
zemědělské 

0,75 1,81 
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Z38 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Osvobození I. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,50 

Z39 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Osvobození II. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,38 

Z41 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Osvobození III. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,92 

Z42 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Osvobození IV. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 1,51 

Z43 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Pasecká I. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,67 

Z44 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Pasecká II. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,69 

Z45 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Pasecká III. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,20 

Z46 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Pasecká IV. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,12 

Z47 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Pasecká V. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,21 

Z48 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Pasecká VI. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,15 

Z49 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Pasecká VII. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,12 

Z50 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Pasecká VIII. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 1,44 

Z51 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Pasecká IX. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,67 

Z52 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Loucká SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,41 

Z53 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Zahrádkářská SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,16 

Z54 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Pasecká X. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,51 

Z55 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Hájenka VL – plochy lesního 
hospodářství 

0,70 0,10 

Z56 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Pasecká XI. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,12 

Z57 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Čerpací stanice 
U Školy 

TI – plochy technické 
infrastruktury 

není      
stanoven 

0,02 

Z58 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Hřbitov          
Školní 

OH – plochy hřbitovů není     
stanoven 

0,41 

Z59 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Sportovní areál OS – plochy tělový-
chovných a sportov-
ních zařízení 

0,70 1,92 

Z60 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Vrbiny I. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,57 

Z61 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Vrbiny II. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 1,66 

Z62 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Vrbiny III. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 1,06 
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Z63 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Vrbiny IV. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,41 

Z64 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Strmá SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,40 

Z65 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Školní I. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,19 

Z66 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Školní II. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,37 

Z67 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Školní III. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,60 

Z68 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Na Zámostí I. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,19 

Z69 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Na Zámostí II. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,06 

Z70 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Na Zámostí III. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,06 

Z71 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Na Zámostí IV. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,18 

Z72 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Na Zámostí V. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,17 

Z73 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Pardubická I. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 3,32 

Z74 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Pardubická II. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,55 

Z75 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Pardubická III. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,20 

Z76 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Pardubická IV. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,45 

Z77 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Pardubická V. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,29 

Z78 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Pardubická VI. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,23 

Z79 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Mikulova I. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,52 

Z80 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Mikulova II. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,35 

Z81 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Mikulova III. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,32 

Z82 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Mikulova IV. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,56 

Z83 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Mikulova V. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,10 

Z84 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Mikulova VI. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,19 

Z85 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Mikulova VII. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,36 

Z86 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Chotěbuzská I. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,27 

Z87 Albrechtice u Chotěbuzská II. SO – plochy smíšené 0,40 0,25 
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Českého Těšína obytné venkovské 
Z88 Albrechtice u 

Českého Těšína 
Chotěbuzská III. SO – plochy smíšené 

obytné venkovské 
0,40 0,15 

Z89 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Chotěbuzská IV. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,43 

Z90 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Chotěbuzská V. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,32 

Z91 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Pardubická I. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,72 

Z92 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Pardubická II. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,39 

Z93 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Pardubická III. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,72 

Z94 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Pardubická IV. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,37 

Z96 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Pardubická VI. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,79 

Z97 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Pardubická VII. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,63 

Z98 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Pardubická VIII. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,30 

Z99 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Pardubická IX. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,87 

Z100 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Pardubická X. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,74 

Z101 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Kostelecká I. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,42 

Z102 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Kostelecká II. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,28 

Z103 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Kostelecká III. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,39 

Z104 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Kostelecká IV. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,44 

Z105 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Kostelecká V. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,16 

Z106 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Kostelecká VI. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,29 

Z107 Albrechtice u 
Českého Těšína 

K vleku SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,46 

Z108 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Pod Červenkami SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,24 

  
3.  V územním plánu je vymezena následující plocha přestavby:  

Plocha 
č. 

Katastrální  
území 

Název Charakteristika Koeficient 
zastavění 
pozemku 

Výměra 
v ha 

P1 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Obecní BH – plochy bydlení 
v bytových domech 

0,30 0,30 

  



 9 
 

 

 

C.3 Systém sídelní zeleně  

1. Navržená koncepce systému sídelní zeleně v řešeném území respektuje stávající plochy 
veřejné zeleně a doplňuje je novými plochami, situovanými především v lokalitách 
s navrženou soustředěnou obytnou výstavbou.  

2. V územním plánu jsou navrženy následující plochy zeleně na veřejných prostranstvích: 

Plocha č. Katastrální  
území 

Název Charakteristika Výměra 
v ha 

ZV1 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Nový Svět úprava stávající vzrostlé 
zeleně 

1,12 

ZV2 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Bažantnice nově založená plocha 0,07 

ZV3 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Bělehradská nově založená plocha 1,15 

ZV4 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Luční úprava stávající vzrostlé 
zeleně 

0,74 

ZV5 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Hlavní úprava stávající vzrostlé 
zeleně 

0,96 

ZV6 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Na Zámostí nově založená plocha 0,39 

ZV7 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Pacalůvka nově založená plocha 0,44 

ZV8 Albrechtice u 
Českého Těšína 

Osvobození nově založená plocha 0,32 
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D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, V ČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 
UMISŤOVÁNÍ  

D.1 Dopravní infrastruktura 

1. Navržená koncepce rozvoje dopravní infrastruktury v řešeném území je vedena snahou o 
zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy a zajištění lepší přístupnosti na nadřazenou sil-
niční síť.  

2. Koncepce rozvoje silniční dopravy ponechává stávající uspořádání hlavní dopravní sítě a 
doplňuje ji o novou, dopravně významnou silniční komunikaci vedenou v tangenciální po-
loze vůči obci; jde o kompletní přeložku silnice I/11. Dále je zaměřena na zajištění do-
pravní dostupnosti pro navržené zastavitelné plochy. 

3. Koncepce rozvoje drážní dopravy stabilizuje stávající železniční trať č. 321 včetně zaříze-
ní dráhy. 

4. Koncepce řešení problematiky statické dopravy v řešeném území je obecně dána stanove-
ním zásad pro umisťování parkovacích a odstavných ploch a zařízení v území; konkrétní 
plochy pro výstavbu nových parkovišť jsou vymezeny pouze tři. 

5. Koncepce rozvoje dopravy chodců a cyklistů je obecně zaměřena především na zlepšení 
bezpečnosti chodců a cyklistů návrhem chodníků a samostatných stezek pro cyklisty nebo 
pro společný provoz chodců a cyklistů podél frekventovaných komunikací. 

6. Koncepce rozvoje hromadné dopravy zachovává stávající strukturu, tvořenou především 
dopravou autobusovou, doplněnou dopravou železniční. Navrhuje se zpřístupnění místní 
části Paseky pro autobusovou hromadnou dopravu.  

 

D.1.1 Doprava silniční 

1. V jižní části řešeného území je navržena přeložka silnice I/11 včetně úpravy navazující 
komunikační sítě (mimoúrovňová křížení a křižovatky). 

2. V severní části řešeného území mezi Albrechticemi a Stonavou je navržena směrová úpra-
va trasy silnice III/4749 včetně úprav navazující komunikační sítě.  

3. Pro zvýšení plynulosti dopravy je navržena úprava křižovatky  silnice III/4743 (ul. Hlavní) 
s ul. Přehradní a přestavba křižovatek silnice III/4749 (ul. Hlavní) s ul. Školní a Obecní a 
silnice III/4749 (ul. Hlavní a Stonavská) s ul. Nádražní na křižovatky okružní, včetně 
úprav navazující komunikační sítě. 

4. Pro obsluhu navržených zastavitelných ploch se navrhuje doplnění a úpravy sítě místních 
komunikací. Pro zajištění dopravní obsluhy zastavitelných ploch jsou navrženy: 

- obslužné komunikace v místní části Pacalůvka navazující na ul. Rekreační -  pro dopravní 
obsluhu ploch č. Z8, Z9 a Z10 

- obslužné komunikace v centrální části Albrechtic mezi ul. Rakoveckou, Písečnou a 
Bělehradskou - pro dopravní obsluhu ploch č. Z22, Z23, Z24, Z25, Z27 a Z28 

- obslužná komunikace v místní části Nový Svět propojující ul. Nádražní a Pomezní - pro 
dopravní obsluhu plochy č. Z13 

- obslužná komunikace v místní části Nový Svět navazující na ul. Bažantnice - pro dopravní 
obsluhu plochy č. Z14 a nové výstavby na k.ú. Stonava 
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- obslužná komunikace v místní části Nový Svět navazující na ul. Pomezní - pro dopravní 
obsluhu ploch č. Z11 a Z12 

- směrová úprava ul. Nádražní s přestavbou křižovatky s ul. Bažantnice 

- propojení ul. Strmé a Vrbiny v místní části Pardubice 

- prodloužení ul. Strmé do ul. Pardubické. 

5. V rámci úpravy nadřazené komunikační sítě je nutno řešit: 

- směrové úpravy ul. Hrázní a Obecní v Pacalůvce 

- směrové úpravy ul. Pardubické a Na Bučině v místní části Červenky. 

6. Při jejich realizaci  je nutno respektovat následující zásady: 

- Respektovat minimální šířky veřejných prostranství, jejichž součástí jsou nově budované 
nebo stavebně upravované komunikace, dle příslušné vyhlášky. V odůvodněných přípa-
dech ve stísněných poměrech respektovat alespoň minimální šířku prostoru místní komu-
nikace stanovenou dle normových hodnot. 

- Odstup nových budov navržených podél stávajících nebo navržených místních obslužných 
komunikací III. třídy (místní komunikace funkční skupiny C) bude minimálně 10 m od 
osy komunikace, pro nové budovy navržené podél průtahů silnic III. třídy bude minimálně 
15 m od osy komunikace s výjimkou výstavby v prolukách mezi stávající zástavbou, kde 
může být tato vzdálenost snížena na úroveň stavební čáry sousedních objektů. Ve složi-
tých územně – technických podmínkách bude při stanovení příslušného minimálního od-
stupu postupováno individuálně. Výše uvedené odstupy mohou být sníženy pouze v pří-
padě prokázání, že budou dodrženy všechny limity vyplývající z příslušných vyhlášek a 
norem. 

7. Řešení drobných lokálních závad na stávajících silničních průtazích a místních komunika-
cích, které nelze zobrazit v grafické části (nedostatečná šířka vozovky, technický stav ko-
munikace, lokální omezení průjezdnosti apod.) a vybudování chodníků, pásů / pruhů pro 
cyklisty bude řešeno v rámci ploch dopravy silniční DS nebo ploch pěších a vozidlových 
komunikací PV, případně ostatních navazujících ploch v souladu s podmínkami pro jejich 
využívání. 

8. Ve vzdálenosti 100 m od osy navržené přeložky silnice I/11 a 40 m od osy stávajících 
silnic II. a III. třídy a navržených přeložek silnic III. třídy lze umisťovat pouze takové 
stavby, u kterých budou provedena preventivní opatření pro zajištění přípustného hygie-
nického zatížení externalitami dopravy (stavebníkem bude doloženo splnění přípustného 
hygienického zatížení externalitami dopravy, a to ve smyslu dodržení limitů dle platných 
právních předpisů a norem) nebo stavby, jejichž funkce nevyvolá potřebu provedení těch-
to preventivních opatření. 

 

D.1.2 Doprava drážní 

1. V plochách situovaných v návaznosti na železniční dráhu je možné umisťovat pouze ta-
kové nové budovy, jejichž funkce nevyvolá potřebu provedení preventivních opatření pro 
zajištění přípustného hygienického zatížení externalitami dopravy (hluk, vibrace). 

2. Pro ostatní nové budovy je územním plánem stanoven odstup 60 m od osy krajních kolejí 
na obě strany, v němž bude stavebníkem doloženo splnění přípustného hygienického zatí-
žení externalitami dopravy, a to ve smyslu dodržení limitů stanovenými platnými právní-
mi předpisy a normami.  
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D.1.3 Doprava statická – odstavování a parkování automobilů 

1. Pro navrženou zastavitelnou plochu určenou pro výstavbu bytových domů je nutno reali-
zovat odstavné kapacity přímo v rámci této plochy, a to formou vestavěných garáží, stání 
na terénu, případně nadzemních hromadných parkovacích garáží. 

2. V územním plánu jsou navrženy dvě parkovací plochy – rozšíření parkoviště u hřbitova na 
ul. Školní a parkoviště v blízkosti křižovatky silnice III/4743 a ul. Přehradní. 

 

D.1.4 Provoz chodců a cyklistů 

1. Nové chodníky budou realizovány podél komunikací dle místní potřeby především ve 
vymezených plochách dopravy silniční DS a plochách pěších a vozidlovách komunikací 
PV, příp. v jiných funkčních plochách v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich 
využití. 

2. Pro bezkolizní pohyb cyklistů budou realizovány samostatné cyklistické stezky event. 
stezky pro společný provoz chodců a cyklistů (dále jen stezky). V centrální části obce v 
uličních prostorech stávajících i navržených komunikací budou vymezeny pruhy event. 
pásy pro cyklisty dle místní potřeby a prostorových možností. V územním plánu je 
navržena samostatná stezka podél silnice III/4743 mezi centrální částí Albrechtic a 
Pacalůvkou s  odbočkou k ul. Hrázní. 

 

D.1.5 Hromadná doprava osob 

1. V územním plánu je navrženo zpřístupnit autobusové hromadné dopravě místní část Pase-
ky a pro vedení nových linek využít trasy ul. Školní, Osvobození a Pasecká. Pro otáčení 
autobusů je na konečné zastávce v prostoru křižovatky ul. Pasecká a Loucká navržena 
točna. 

2. Nové autobusové   zastávky nebo úpravy stávajících stanovišť mohou být realizovány dle 
místní potřeby ve všech funkčních plochách v souladu s podmínkami stanovenými pro je-
jich využití. 

 

 

D.2 Technická infrastruktura  
1. Sítě technické infrastruktury je nutno přednostně vést v plochách veřejných prostranství, a 

to mimo hlavní dopravní prostor (tj. mimo plochy komunikací -  v neoplocených plochách 
podél komunikací, případně v chodnících), pouze v nevyhnutelných případech přímo v 
komunikacích.   

2.  Zakreslení tras sítí technické infrastruktury je vzhledem k měřítku výkresů schématické, 
trasy sítí  musí být upřesněny při zpracování podrobnější dokumentace. 

3. Sítě a zařízení technické infrastruktury je možno realizovat ve všech plochách zastavěného 
území, v plochách zastavitelných a v plochách přestavby. Zřizování sítí a zařízení technic-
ké infrastruktury mimo zastavěné a zastavitelné území je upřesněno v tabulkové příloze k 
části F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 
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D.2.1 Vodní hospodářství 

1. Koncepce zásobování řešeného území pitnou vodou předpokládá i nadále zásobování 
z centrálních zdrojů Ostravského oblastního vodovodu, z přivaděče DN 600 Bludovice – 
Karviná. Stávající akumulace pitné vody je dostatečná, nové vodojemy se nenavrhují. 
Tlakové poměry ve vodovodní síti jsou vyhovující. 

2. Pro zásobování navržených zastavitelných ploch jsou navrženy nové řady pitné vody 
DN 50 – DN 80 v délce cca 7,5 km. Řady DN 80 budou rovněž plnit funkci vodovodu po-
žárního. 

3. V místních částech Zadky, Nový Svět a Paseky je navrženo provést rekonstrukce nevyho-
vujících řadů pitné vody z DN 50 na DN 80. 

4. Plochy mimo dosah stávajících a navržených řadů pitné vody budou pitnou vodou záso-
bovány individuálně (ze studní). 

5. V souvislosti s navrženou přeložkou silnice I/11 se navrhují přeložky stávajících řadů 
OOV DN 600 DN, DN 250 a DN 200, řadů pitné vody DN 100 a DN 150 a řadů užitkové 
vody DN 800 a DN 700. 

6. Koncepce likvidace odpadních vod je vedena snahou přivést co největší množství odpad-
ních vod na stávající ČOV. Individuální likvidace odpadních vod je možná pouze u ploch, 
které nelze napojit na stávající nebo navrženou kanalizaci zakončenou na ČOV. 

7. Pro odkanalizování stávající a navržené zástavby je navržena výstavba splaškové kanali-
zace oddílné stokové soustavy v celkové délce cca 15,5 km a výstavba šesti čerpacích sta-
nic. Navržená stoková síť bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci v obci zakon-
čenou na ČOV Albrechtice. 

8. Stávající štěrbinová nádrž v lokalitě Nový Svět bude zrušena bez náhrady a jednotná ka-
nalizace bude napojena na splaškovou kanalizaci zakončenou na mechanicko-biologické 
ČOV. Čerpací stanice u ZŠ bude rozšířena.  

9. Likvidace odpadních vod z objektů mimo dosah stávající a navrhované splaškové kanali-
zace bude zajištěna v žumpách s vyvážením odpadu nebo v malých domovních ČOV 
s vyústěním do vhodného recipientu nebo do vsaku. 

10. Přebytečné srážkové vody budou odváděny dešťovou kanalizací, mělkými zatravněnými 
příkopy, případně trativody do vhodného recipientu. Jejich realizace je možná kdekoliv 
v území obce dle potřeby aniž jsou jejich trasy vymezeny v grafické části. 

11. Vodní toky nebudou zatrubňovány. Případné úpravy směrových a sklonových poměrů je 
nutno provádět přírodě blízkým způsobem s použitím přírodních materiálů. 

12. Budou respektována provozní pásma pro údržbu koryt a břehů vodních toků podél vodní-
ho toku Stonávka v šířce nejvýše do 8 m a u ostatních vodních toků v šířce nejvýše do 6 m 
od břehových hran. 

13. Při realizaci výstavby na odvodněných plochách musí být zachována funkčnost systému 
odvodnění. 
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D.2.2 Energetika, spoje  

1. Návrh urbanistické koncepce rozvoje řešeného území nepředpokládá skokový růst výkonu 
ani spotřeby elektrické energie; distribuční síť VN má dostatečnou kapacitu pro pokrytí 
nároků vyplývajících z případné individuální realizace elektrického vytápění. 

2. Rozvojové záměry nadřazené soustavy ZVN a VVN vyplývají ze  strategického rozvoje 
přenosové soustavy ČEPS a.s. V územním plánu se navrhuje: 

- zvýšení přenosové kapacity  vedení 400 kV – ZVN 460 jeho rekonstrukcí na dvojpotah 

- výstavba vedení VVN 2x110 kV z nového energetického zdroje Stonava do TS  Albrech-
tice 

- výstavba vedení VVN 2x110 kV z TS Albrechtice  pro  novou TS 110/22 kV Karviná 
Doly.  

3. Potřebný  transformační výkon  pro byty, vybavenost, objekty druhého bydlení a podnika-
telské aktivity  bude  zajištěn ze stávajících distribučních trafostanic  22/0,4 kV, doplně-
ných  11 novými DTS navrženými v lokalitách s novou výstavbou (DTS N1 – 11), spolu s 
rozšířením kabelové sítě NN. 

4.  V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí stávající transformační stanice TS 400/110/22 
kV se navrhuje rozšíření plochy TS severním směrem, která připravovanou rekonstrukci 
umožní. 

5. Realizace přeložky silnice I/11 spolu se zajištěním napojení obce prostřednictvím mimoú-
rovňové křižovatky si vyžádá  výškovou úpravu vodičů výměnou podpěrných bodů na ve-
dení 400 kV – ZVN  443, 460 a  110 kV – VVN  601-602, která zajistí možnost přepravy 
nadrozměrných nákladů s podjezdným profilem min. 8 m, včetně částečné přeložky vede-
ní 110 kV – VVN  611-612 a  výškovou úpravu vodičů výměnou podpěrných bodů na ve-
dení 22 kV – VN 79 a D 79. 

6. Koncepce rozvoje plynofikace řešeného území sleduje výstavbu nových vysokotlakých 
plynovodů pro potřeby širšího regionu a rozšíření plynofikace pro navržené zastavitelné 
plochy. 

7. V územním plánu se navrhuje: 

- výstavba  nového vysokotlakého  plynovodu DN 500, PN 40 PZP Třanovice – Karviná 
Doly  

- obnova vysokotlakého plynovodu DN 500, PN 25 Havířov – Albrechtice v upravené      
trase mimo zastavěné území Albrechtic včetně vymístění regulační stanice plynu RS 
VTL/STL Albrechtice k západnímu okraji sídlištní zástavby 

- výstavba vysokotlakého plynovodu  DN 500/300, PN 40 Stonava – Žukov, který nahradí 
fyzicky dožívající plynovod DN 500 (623 001) v úseku od napojení na rekonstruovaný 
VTL plynovod DN 300 Stonava – Dětmarovice – II. etapa  (623 013, mimo řešené úze-
mí), po rekonstruovaný VTL plynovod DN 500 Suchá – Albrechtice – I. etapa (623 005). 
Trasa nového plynovodu se částečně odklání od původní trasy a přesouvá se mimo zasta-
věné území. Součástí stavby je také přepojení regulační stanice plynu VTL/STL Albrech-
tice – Paseky na nový plynovod. 

8. Plynofikace navržených zastavitelných ploch bude zajištěna rozšířením stávající středo-
tlaké plynovodní sítě. 
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9. V souvislosti s realizací přeložky silnice I/11 a zajištěním napojení obce prostřednictvím 
mimoúrovňové křižovatky se navrhuje přeložka středotlakého plynovodu DN 90, který 
napojuje místní část Pacalůvka. 

10. Decentralizovaný způsob vytápění pro  stávající i novou výstavbu, s blokovou kotelnou  
pro sídliště Hornická, samostatnými kotelnami  pro objekty nových bytových domů a vy-
bavenosti a podnikatelských aktivit, individuálním vytápěním  RD a objektů druhého byd-
lení zůstane zachován. 

11. Koncepce rozvoje spojů (telekomunikace, radiokomunikace) zachovává současný stav,  
nová zařízení se nenavrhují. 

 

D.2.3 Ukládání a zneškodňování odpadů  

1. Tuhé komunální odpady budou odváženy na řízenou skládku mimo řešené území. Na ře-
šeném území nebude budována žádná nová skládka. 

 

 

D.3 Občanské vybavení   

1. Nová plocha sportovních a tělovýchovných zařízení OS je navržena na ulici Školní pro 
rozšíření sportovního areálu (plocha č. Z59). 

2. Nové plochy hřbitovů OH se navrhují pro rozšíření stávajících hřbitovů na ulici Bělehrad-
ské (plocha č. Z26) a na ulici Školní (plocha č. Z58).  

 

 

D.4 Veřejná prostranství  

1. Plochy veřejných prostranství zahrnují jednak samostatně vymezené plochy pěších a vozi-
dlových komunikací PV a plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV, jednak volné 
neoplocené veřejně přístupné plochy v zastavěném území, zahrnuté do jiných funkčních 
ploch (zejména plochy sídlištní zeleně, zeleň u občanského vybavení, zeleň a veřejná pro-
stranství v centrální části obce apod.). Všechny tyto stávající plochy zůstanou zachovány. 

2. Jako nová veřejná prostranství se navrhují plochy  pěších a vozidlových komunikací PV a 
plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV, dále pak to budou plochy místních komu-
nikací budovaných v rámci navržených zastavitelných a přestavbových  ploch, doprovod-
né plochy zařízení občanského vybavení, apod. Přehled navržených ploch zeleně na veřej-
ných prostranstvích ZV je uveden v bodě C.3.  
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E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, V ČETNĚ  VYMEZENÍ PLOCH A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZM ĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ 
SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, 
PROTIEROZNÍ OPAT ŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, 
DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ  

E.1  Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro 
změnu v jejich využití  

1. V krajině jsou vymezeny následující plochy s rozdílným využitím : 

- plochy orné půdy a trvalých travních porostů Z zahrnují pozemky zemědělského půd-
ního fondu včetně drobných ploch náletové zeleně na nelesní půdě, ploch účelových 
komunikací apod., jejich součástí jsou také lokální biokoridory územního systému eko-
logické stability.Tyto plochy jsou učeny především pro zemědělskou prvovýrobu (rost-
linná výroba, pastevní chov skotu a obcí) a nepřipouštějí se na nich žádné nové stavby 
s výjimkou staveb pro zemědělskou prvovýrobu s přímou vazbou na činnost provozo-
vanou v daném území, staveb účelových zařízení pro zemědělskou výrobu (přístřešky 
pro pastevní chov skotu a obcí, napaječky, stavby pro letní ustájení dobytka, stavby pro 
skladování sena a slámy, včelnice a včelíny), staveb zařízení pro ochranu ZPF pro sta-
bilizaci a intenzifikaci rostlinné výroby, apod. 

- plochy zahrad a sadů ZS zahrnují plochy stávajících i navržených zahrad, které nejsou 
součástí ploch bydlení. Připouští se zde pouze stavby oplocení, stavby skleníků, pří-
střešků pro ukládání nářadí a zemědělských produktů, stavby altánů, pergol, bazénů, 
ohnišť, apod. 

- plochy lesní L zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa; jejich součástí jsou i lo-
kální biokoridory územního systému ekologické stability. Na těchto plochách lze reali-
zovat pouze stavby sloužící k zajišťování provozu lesního hospodářství, lesních školek 
a myslivosti, stavby zařízení, která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny, stavby pří-
střešků pro turisty, drobné sakrální stavby, stavby účelových komunikací, stavby a vy-
bavení informačního systému, apod. 

- plochy vodní a vodohospodářské VV zahrnují plochy stávajících vodních nádrží a toků. 
Připouštějí se zde pouze stavby zařízení protipovodňové ochany, technické vodohospo-
dářské stavby a vodní díla, stavby malých vodních elektráren, apod. 

- plochy smíšené nezastavěného území NS zahrnují pozemky se vzrostlou zelení na ne-
lesní půdě (náletovou zeleň); jejich součástí jsou i lokální biokoridory ÚSES. Na těchto 
plochách lze realizovat pouze stavby zařízení, která jsou v zájmu ochrany přírody a 
krajiny, stavby přístřešků pro turisty, drobné sakrální stavby, stavby pěších, cyklistic-
kých a účelových komunikací, stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních ná-
drží. 

- plochy přírodní PP zahrnují plochy územního systému ekologické stability regionálního 
významu a lokální biocentra územního systému ekologické stability. Představují těžiště 
zájmu ochrany přírody a území a základní předpoklad jeho ekologické stability.Na 
těchto plochách se nepřipouští žádná výstavba, s výjimkou zařízení, která jsou v zájmu 
ochrany přírody a krajiny, sítí technické infrastruktury, jejichž trasování mimo plochy 
přírodní by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné, staveb vodních nádrží a staveb 
na vodních tocích a staveb pěších, cyklistických a účelových komunikací s povrchovou 
úpravou blízkou přírodě. 
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2. Nepřipouští se rušení stávajících stromořadí bez náhrady – výsadby nových stromů, které 
nahradí stávající nevyhovující porosty. 

3. Stávající prvky mimolesní zeleně (jednotlivé vzrostlé stromy a skupiny stromů, remízky, 
břehové porosty) budou zachovány, jejich spontánní vývoj bude regulován přiměřenou 
údržbou. 

4. Pro ochranu krajinného rázu se nepřipouští v blízkosti pohledově významných staveb, 
kulturních a urbanisticky významných staveb a souborů a pohledových dominant umisťo-
vání staveb a zařízení, které by znehodnotily pohledy na dominantu a její estetické půso-
bení.  

 

 

E.2 Územní systém ekologické stability   

1. V řešeném území jsou vymezeny regionální a lokální prvky ÚSES. 

2. Regionální úroveň tvoří regionální biokoridor RK 618, vedený severním okrajem řešeného 
území a část regionálního biocentra RBC 163, vymezeného v Louckém lese. 

3. Lokální úroveň ÚSES je zastoupena čtyřmi trasami - trasami vedenými po toku Stonávky a 
po toku Chotěbuzky, dále trasou vedenou západním okrajem řešeného území a trasou pro-
pojující trasu vedenou západním okrajem k.ú. s trasou vedenou po toku Stonávky. 

4. Hlavními osami navrženého systému ekologické stability jsou mezotrofní až mezotrofně 
nitrofilní společenstva zamokřených a mokrých hydrických řad. Jsou to zejména vodní to-
ky a menší vodní plochy přirozeného charakteru, které vytvářejí v krajině se svou dopro-
vodnou zelení dřevinného i lučního charakteru základní ekostabilizační prvky. V řešeném 
území jsou to řeky Stonávka a Chotěbuzka, případně jejich přítoky. Tyto ekologicky vý-
znamné krajinné prvky jsou doplněny sítí mezotrofních společenstev vůdčích (svěžích) řad 
(lesní komplexy, remízky, louky, lemové porosty).   

5. Cílovými lesními porosty ÚSES jsou bučiny s dubem, jedlí, javory, lípami a habry, 
v menším rozsahu s příměsí dalších listnatých dřevin – hlavně klenu a dále lípy, javorů, 
třešní, jabloní, atd. Podél potoků pak jaseniny a jasanové olšiny s duby, jilmy, buky, habry, 
lipami a javory.  

6. Na plochách chybějících biocenter a biokoridorů je nutno zabezpečit takové hospodaření, 
které by nezhoršilo stávající stav, tzn. že na pozemcích vymezených pro ÚSES nelze bu-
dovat trvalé stavby, trvalé travní porosty měnit na ornou půdu, odstraňovat nárosty nebo 
jednotlivé stromy, apod. Přípustné jsou pouze ty hospodářské zásahy, které mají ve svém 
důsledku ekologicky přirozené zlepšení stávajícího stavu (např. zatravnění orné půdy, vý-
sadba břehových porostů, zalesnění). 

 

 

E.3 Prostupnost krajiny  

1. Stávající síť místních a účelových komunikací v krajině je zachována. Dílčí přeložky 
místních komunikací jsou navrženy v souvislosti s návrhem přeložky silnice I/11, směrová 
úprava účelové komunikace je navržena v lokalitě U rozvodny tak, aby neprocházela za-
stavitelnou plochou č. Z6. 
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2. Stávající značené turistické trasy a cyklotrasy jsou zachovány. Nové značené turistické 
trasy ani cykloturistické trasy se v územním plánu nenavrhují, návrh nové infrastruktury 
pro cyklisty se soustřeďuje na vymezení stezek pro cyklisty nebo pro společný provoz 
chodců a cyklistů. Jde především o realizaci stezky pro cyklisty podél silnice III/4743 a je-
jí přeložky s odbočkou k ul. Hrázní.  

3. Kolem vodních toků v zastavěném území a ve vymezených zastavitelných plochách musí 
být zachovány neoplocené pásy pro zajištění přístupu ke korytu v šířce do 8 m podél toku 
Stonávky a do 6 m podél ostatních vodních toků od břehové hrany. Podél stálých i občas-
ných vodních toků v nezastavěném a nezastavitelném území musí být zachovány neoplo-
cené pásy v šířce min. 20 m, které je vhodné doplnit vegetačními porosty.  

 

 

E.4 Protierozní opatření  

1. Konkrétní protierozní opatření se nenavrhují.  

 

 

E.5 Ochrana před povodněmi 
1. Retenční schopnost území nesmí být snižována, srážkové vody musí být v maximální míře 

zadrženy v území pomocí vsakování, příp. zachyceny v akumulačních nádržích 
s postupným odtokem.  

 

 

E.6 Podmínky pro rekreační využívání krajiny  

1. Pro každodenní rekreaci obyvatel řešeného území slouží volná krajina a lesní porosty na-
vazující na zastavěné území. Rekreační využívání krajiny předpokládá zejména šetrné 
formy rekreace – procházky v krajině, jízdu na kole, příp. jízdu na koni – s nízkou intenzi-
tou rekreačního využití bez negativních dopadů na krajinu. V krajině je nutno podporovat 
budování odpočívek, zejména na vyhlídkových místech a na turistických a cykloturistic-
kých trasách. 

 

 

E.7 Vymezení ploch pro dobývání nerostů  

1.  Plochy pro dobývání nerostů se nevymezují.     
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F.  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝ M ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ  

F.1 Přehled typů ploch s rozdílným způsobem využití  

 V řešeném území jsou vymezeny následující typy ploch :  

plochy bydlení:        

- plochy bydlení v bytových domech     BH 

- plochy bydlení v rodinných domech     BI 

plochy rekreace: 

- plochy zahrádkových osad        RZ 

plochy občanského vybavení:        

- plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury   OV 

- plochy tělovýchovných a sportovních zařízení     OS 

- plochy hřbitovů               OH 

plochy veřejných prostranství:       

- plochy pěších a vozidlových komunikací       PV 

- plochy zeleně na veřejných prostranstvích       ZV 

plochy smíšené obytné:             SO 

plochy dopravní infrastruktury : 

- plochy dopravy silniční             DS 

- plochy dopravy drážní             DD 

- plochy parkovací a odstavné           DP 

plochy technické infrastruktury           TI 

 plochy výroby a skladování:        

- plochy výroby zemědělské           VZ 

- plochy lesního hospodářství           VL   

- plochy výroby průmyslové            VP 

- plochy výroby drobné             VD 

plochy zemědělské:                 

-   plochy orné půdy a trvalých travních porostů     Z 

-   plochy zahrad a sadů             ZS   

plochy lesní:                 L  

plochy vodní a vodohospodářské             VV 

plochy smíšené nezastavěného území         NS 

plochy přírodní                 PP  
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F.2 Definice použitých pojmů  

Pro účely Územního plánu Albrechtice se stanoví následující definice použitých pojmů: 

1. Podlaží nadzemní, podzemní – podzemní podlaží má úroveň podlahy nebo její větší části 
níže než 0,8 m pod nejvyšším bodem přilehlého terénu v pásmu širokém 3 m po obvodu 
stavby. Nadzemní podlaží je každé podlaží, které nemůžeme pokládat  za podzemní. Počet 
nadzemních podlaží se počítá po hlavní římsu, tj. nezahrnuje podkroví. Pro potřeby územ-
ního plánu uvažujeme výšku nadzemního podlaží 3 m.  

2. Podkroví – přístupný prostor nad nadzemním podlažím, vymezený konstrukcí krovu a dal-
šími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití; pro potřeby územního plánu 
uvažujeme max. výšku podkroví (po hlavní hřeben střechy) 4 m.   

3. Změna stavby – nástavby, přístavby, stavební úpravy. 

4. Zahrádkové osada – skupina zahrad zpravidla pod společným oplocením, příp. i se společ-
ným sociálním zařízením.   

5. Hlavní stavba - stavba sloužící pro hlavní a přípustné využití, která udává charakter využi-
tí plochy. 

6. Vedlejší stavba  - stavba sloužící pro hlavní a přípustné využití, která doplňuje stavbu 
hlavní a svým objemem nepřevyšuje objem stavby hlavní. V případě využívání stávajících 
staveb jako staveb vedlejších se tato podmínka týkající se objemu bude posuzovat přimě-
řeně. 

7. Doplňková stavba - doprovodná stavba k hlavní stavbě (např. pergoly, skleníky, zimní 
zahrady, altány,  bazény, apod.) dle § 21 vyhl. o obecných požadavcích na využívání 
území. 

8. Areál - zpravidla oplocený soubor pozemků staveb a zařízení sloužící pro různé způsoby 
využití. Jeho součástí jsou také pozemky zeleně, provozních prostranství, příp. rezervní 
plochy pro jeho rozšíření. 

9. Byty pro majitele a zaměstnance - byty v objektu hlavního nebo podmíněného využití 
plochy, případně v izolovaném objektu, které slouží vlastníkovi, příp. zaměstnancům da-
ného zařízení. V případě,že jde o izolovaný objekt, zůstává součástí plochy provozovny a 
nelze jej dělením pozemku převést do plochy pro bydlení.  

10. Nezbytná dopravní infrastruktura - dopravní infrastruktura sloužící výhradně pro uspoko-
jení potřeb vymezené plochy s rozdílným způsobem využití a zajišťující její provozování.  

11. Nezbytná technická infrastruktura - technická infrastruktura sloužící výhradně pro uspo-
kojení potřeb vymezené plochy s rozdílným způsobem využití a zajišťující její provozo-
vání.  

12. Dopravní a technická infrastruktura je součástí veřejné infrastruktury ve smyslu § 2 
písm.k) bod 1 a 2 stavebního zákona. 

13. Nevýrobní služby - služby nevýrobního charakteru, např. kadeřnictví, kosmetické služby, 
fitcentra, cestovní kanceláře, advokátní kanceláře, projekční kanceláře, reklamní služby, 
pohřební služby, půjčovny (video, sportovního zboží, svatebních šatů), kopírovací centra, 
opravny (bot, hudebních nástrojů, cyklo, sportovních zařízení, hodinek), fotoateliery, 
apod., které svým provozem nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují 
kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy.  
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14. Nerušící výrobní služby a drobná nerušící výroba - stavby pro drobnou řemeslnou výrobu 
a služby, které svým provozem nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a ne-
snižují kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpi-
sy, např. krejčovství, sklenářství, rámařství, zámečnictví, knihařství, zahradnictví, malíř-
ství a natěračství, výroba obuvi a kožené galanterie, cukrářská a pekařská výroba, apod. 

15. Výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením – služby, které svým provozem, 
technickým zařízením a vyvolanou dopravní zátěží narušují obytné prostředí a snižují jeho 
kvalitu (např. lakýrnictví a natěračství, truhlářství, stolařství, kovovýroba, provozovny 
stavební údržby, apod.). 

16. Veřejná prostranství - náměstí, ulice, tržnice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další pro-
story přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na 
vlastnictví k tomuto prostoru. 

17. Zahrádkářská chata - stavba rodinné rekreace max. o 1 NP (s možností podsklepení a pod-
kroví), umístěná v plochách zahrádkových osad RZ s max. zastavěnou plochou v lokalitě 
Nový Svět 40 m2, v lokalitě Paseky 20 m2. 

18. Koeficient zastavění pozemku (KZP) - vyjadřuje rámcová pravidla prostorového uspořá-
dání pro novou zástavbu, tj. plošný podíl zastavitelných a zpevněných ploch k celkové 
ploše dosud nezastavěného pozemku (stavební parcely).  

 

 

F.3 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

1.  Na celém řešeném území platí následující obecně závazné podmínky: 

a) Veškeré podmínky se vztahují, není-li uvedeno jinak, k pozemku, a to jak k jeho sta-
vební části, tak i k zahradě, či jiným kulturám, které ke stavebnímu pozemku přiléhají, 
souvisejí s ním prostorově a jsou s ním užívány  jako jeden celek. 

b) Podmínky je nutno respektovat při umísťování nových staveb a jejich změn a při změ-
nách funkčního využití staveb stávajících. Tolerují se stávající stavby, jež jsou v ploše 
stabilizovány, přestože nesplňují některý ze stanovených regulativů – tyto stavby lze 
udržovat a stavebně upravovat. 

c) Využití pozemků v plochách bydlení v bytových domech BH, bydlení v rodinných do-
mech BI a plochách smíšených obytných SO nebude zahajováno stavbou doplňkovou 
(např. garáží, hospodářskou budovou, altánem, apod.). 

d) Na celém území obce je nepřípustné umisťování mobilních domů, maringotek a unimo-
buněk, pokud nejsou součástí zařízení staveniště; dále jsou nepřípustné stavební úpravy 
obytných mobilních staveb na stavby trvalého bydlení. 

e) Zařízení  pro komerční výrobu energií nad rámec přímé spotřeby v objektu lze umístit 
pouze v plochách výroby zemědělské VZ, výroby průmyslové VP a výroby drobné VD. 

f) Prodejní stánky lze umístit pouze pro krátkodobé účelové aktivity v uzavřených areálo-
vých zařízeních. nebo při specifických příležitostech a jednorázových akcích (vánoční 
trhy, apod.).  
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g) Ve všech zastavěných a zastavitelných plochách a plochách přestavby je přípustná rea-
lizace: 

- staveb sítí a zařízení nezbytné dopravní a technické infrastruktury, parkovacích, od-
stavných a manipulačních ploch pro přímou obsluhu jednotlivých ploch, pokud tyto 
stavby nesnižují kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty stanovené jinými 
právními předpisy a pro které vzhledem k jejich významu a velikosti není účelné 
vymezit samostatnou dopravní plochu, resp. plochu technické infrastruktury 

- staveb a zařízení pro dopravu v klidu, vždy však pouze pro dopravu přímo souvisejí-
cí s příslušnou plochou 

- ploch veřejných prostranství včetně ploch zeleně veřejně přístupné i ochranné 

- malých vodních ploch a staveb na vodních tocích. 
 

j) Ve všech zastavěných a zastavitelných plochách a plochách přestavby se připouštějí 
pouze takové terénní úpravy, které nezhorší životní prostředí a podmínky využití po-
zemků (včetně pozemků sousedních) v souladu s hlavním účelem využití ploch. 

 
k) Ve všech plochách nezastavěného území s výjimkou ploch přírodních PP je přípustná 

realizace: 
- nezbytných zařízení dopravní a technické infrastruktury a odstavných a provozních 

ploch pro přímou obsluhu příslušných ploch, pokud jejich negativní vlivy nepřesáh-
nou míru přípustnou pro základní funci plochy a nebudou v rozporu s ochranou pří-
rody a krajiny, a pro které vzhledem k jejich významu a velikosti není účelné vyme-
zit samostatnou dopravní plochu, resp. plochu technické infrastruktury 

- podzemních a nadzemních sítí technické infrastruktury 

- místních a účelových komunikací, cyklotras a cyklostezek, turistických tras 

- drobných církevních staveb (kříže, kapličky, boží muka)  

- staveb protierozní a protipovodňové ochrany 

- malých vodních ploch, staveb na vodních tocích, přeložek vodních toků. 
 

l) V lokálních biokoridorech vymezených v plochách orné půdy a trvalých travních poros-
tů Z a v plochách smíšených nezastavěného území NS se nepřipouštějí: 

- stavby pro zemědělství  

- stavby účelových objektů a zařízení pro zemědělskou malovýrobu (pastevní ohraze-
ní, výběhy pro koně, přístřešky pro pastevní chov skotu a ovcí, napáječky, stavby pro 
letní ustájení skotu a ovcí, stavby pro skladování sena a slámy, stavby včelnic a vče-
línů) 

- výstavba zařízení a opatření pro ochranu ZPF, pro stabilizaci a intenzifikaci země-
dělské produkce (odvodnění, závlahy) 

- výstavba a realizace zařízení pro speciální zemědělské kultury 

- oplocování pozemků. 
 
2. Další podmínky pro jednotlivé ploch s rozdílným způsobem využití jsou uvedeny 

v přiložených tabulkách. 
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F.4 Časový horizont  

1. V grafické části dokumentace jsou rozlišeny : 

     a) plochy stabilizované (stav k r. 2010) 

 b) plochy změn (návrhové). 
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G.  VYMEZENÍ VE ŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠ ŤOVÁNÍ OBRANY A 
BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO  ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁ VA 
K POZEMK ŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT  

G.1  Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury    
D 1 přeložka silnice I/11, včetně realizace mimoúrovňové křižovatky a směrových úprav 

silnic III/4743 a III/4749 a včetně dílčích přeložek inženýrských sítí a vodních toků 
D 2 směrová úprava silnice III/4749 mezi Albrechticem a Stonavou 
D 3 propojení ul. Strmá a Vrbiny v lokalitě Pardubice 
D 4  přestavba křižovatky silnice III/4749 a ul. Obecní a Školní 
D 5  přestavba křižovatky silnice III/4749 a ul. Nádražní 
D 6  směrová úprava ul. Nádražní v lokalitě Nový Svět 
D 7  propojení ul. Strmá a Pardubická v lokalitě Pardubice 
 

 

G.2  Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury  

VTE 1 zvýšení přenosové kapacity  vedení 400 kV – ZVN 460 jeho rekonstrukcí na dvojpo-
tah 

VTE 2 výstavba vedení VVN 2x110 kV z nového energetického zdroje Stonava do TS Al-
brechtice 

VTE 3 výstavba vedení VVN 2x110 kV z TS Albrechtice pro novou TS 110/22 kV Karviná 
Doly 

VTP 1 výstavba nového vysokotlakého plynovodu DN 500, PN 40 PZP Třanovice - Karvi-
ná Doly včetně přemístění regulační stanice RS VTL/STL 

VTP 2 obnova vysokotlakého plynovodu DN 500, PN 25 Havířov – Albrechtice v upravené 
trase mimo zastavěné území Albrechtic 

VTP 3  obnova vysokotlakého plynovodu DN 500/300, PN 40 Stonava – Žukov  
 

 

G.3 Veřejně prospěšná opatření 

R 1 – R 5 opatření k zajištění funkce územního systému ekologické stability – regionální 
úroveň 

L 6 – L 25 opatření k zajištění funkce územního systému ekologické stability – lokální úroveň 

 

G.4 Plochy pro asanaci 

A1  pro přeložku silnice I/11 
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H. VYMEZENÍ DALŠÍCH VE ŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, POUZE S MOŽNOSTÍ UPLATN ĚNÍ 
PŘEDKUPNÍHO PRÁVA          

1.  Předkupní právo může být uplatněno pro následující plochy: 

Plocha č. Název Katastrální  
území 

Parcelní číslo Ve prospěch 

OH1 Hřbitov        
Bělehradská 

Albrechtice u 
Českého Těšína 

710/1 Obec Albrechtice 

ZV1 Nový Svět Albrechtice u 
Českého Těšína 

1830 Obec Albrechtice 

ZV3 Bělehradská Albrechtice u 
Českého Těšína 

710/1 Obec Albrechtice 

ZV4 Luční Albrechtice u 
Českého Těšína 

200/32 Obec Albrechtice 

ZV5 Hlavní Albrechtice u 
Českého Těšína 

1360/2, 1361/1, 1361/2, 
1362/1, 1363/2, 1365,  

Obec Albrechtice 

ZV6 Na Zámostí Albrechtice u 
Českého Těšína 

1196 Obec Albrechtice 

ZV7 Pacalůvka Albrechtice u 
Českého Těšína 

1469/3, 1469/8, 1469/12 Obec Albrechtice 

ZV8 Osvobození Albrechtice u 
Českého Těšína 

1107/3 Obec Albrechtice 

 

 

 

I. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZM ĚN 
JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOV ÁNÍ  

1. Zpracování územní studie se požaduje pro tyto navržené plochy :  

Plocha č. Katastrální území Název Charakteristika 
Z59 Albrechtice            

u Českého Těšína 
Sportovní areál OS – plochy tělovýchovných            

a sportovních zařízení 

ZV8 Albrechtice            
u Českého Těšína 

Osvobození ZV – plochy zeleně na veřejných 
prostranstvích 

2. Územní studie musí navrhnout výstavbu na těchto plochách tak, aby došlo k jejich opti-
málnímu a účelnému využití.  

3. Lhůta pro pořízení územních studií, jejich schválení pořizovatelem a vložení dat o těchto 
studiích do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje do 31.12.2025. 
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J. STANOVENÍ POŘADÍ ZM ĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)  

1. V 1. etapě se připouští realizace výstavby pouze na těch vymezených zastavitelných plo-
chách, kde je již vybudována vodovodní síť a kanalizace a na plochách, kde bude zásobo-
vání pitnou vodou a likvidace odpadních vod zajištěna individuálně. Jde o tyto plochy: 

- plochy bydlení v bytových domech BH – P1 

- plochy bydlení v rodinných domech BI – Z9 – severní část, Z11 – východní část, Z13 – 
západní část, Z14, Z15 – západní část, Z29 – východní část, Z30 

- plochy hřbitovů OH – Z26, Z58 

- plochy smíšené obytné SO – Z1, Z3, Z36, Z38, Z52, Z53, Z64, Z74, Z75, Z76, Z77, Z78, 
Z79, Z80, Z81, Z82, Z83, Z84, Z85, Z86, Z87, Z88, Z89, Z90, Z91, Z92, Z93, Z94, Z95, 
Z96, Z97, Z98, Z99, Z107, Z108 

- plochy dopravy silniční DS – Z20 

- plochy parkovací a odstavné DP – Z35 

- plochy technické infrastruktury TI – Z5, Z32, Z57 

- plochy výroby zemědělské VZ – Z37 

- plochy výroby průmyslové VP – Z6 

- plochy výroby drobné VD – Z34 

- plochy zahrad a sadů ZS – Z40. 

2. Výstavba na ostatních vymezených zastavitelných plochách se připouští až ve 2. etapě - 
po vybudování vodovodu a kanalizace. Jde o tyto plochy: 

- plochy bydlení v bytových domech BH – Z33 

- plochy bydlení v rodinných domech BI – Z9 – jižní část, Z10 – západní část, Z11 – zá-
padní část, Z12, Z13 – východní část, Z15 – východní část, Z22, Z23, Z24, Z25, Z27, 
Z28, Z29 – západní část, Z31 

- plochy tělovýchovných a sportovních zařízení OS – Z5 

- plochy smíšené obytné SO – Z2, Z4, Z16, Z17, Z18, Z19, Z39, Z41, Z42, Z43, Z44, Z45, 
Z46, Z47, Z48, Z49, Z50, Z51, Z54, Z56, Z60,  Z61, Z62, Z63, Z65, Z66, Z67, Z68, Z69, 
Z70, Z71, Z72, Z73 

- plochy lesního hospodářství VL – Z55 

- plochy výroby drobné VD – Z21. 
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K. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A PO ČTU VÝKRESŮ K NĚMU 
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI  

I.A  Textová část územního plánu Albrechtice obsahuje 27 stran textu a 23 tabulek. 

I.B  Grafická část územního plánu Albrechtice obsahuje tyto výkresy :  

  1. Výkres základního členění území              

  2. Hlavní výkres                 

  3. Výkres dopravy                

  4. Výkres vodního hospodářství               

  5. Výkres energetiky a spojů                

  6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 

  7. Výkres pořadí změn v území   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
tab. č. 1 

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH  
Hlavní využití  : 
Plochy jsou určeny pro bydlení ve vícepodlažních bytových domech, včetně občanského vy-
bavení, sportovních zařízení, veřejných prostranství a veřejně přístupné zeleně. 
 
Přípustné využití :  
- stavby bytových domů  
- stavby a zařízení občanského vybavení, např. stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu,  

pro sociální služby, pro zdravotní služby, pro kulturu a církve, pro veřejnou správu a ad-
ministrativu, pro obchodní prodej, pro tělovýchovu a sport, pro ubytování, pro stravování, 
pro nevýrobní služby a pro nerušící výrobní služby        

- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-
stávky, altánky, veřejná zeleň včetně mobiliáře, veřejná WC apod.  

- stavby garáží hromadných nebo vestavěných 
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních komunikací 

funkční třídy C a D, stavby účelových komunikací, opěrné zdi, mosty, autobusové zastáv-
ky, odstavné a parkovací plochy  pro potřeby obyvatel dané lokality  

- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, do-
movní ČOV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační  zařízení veřejné 
komunikační sítě 

- zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické panely) pouze umístěné 
na objektech a určené pro přímou spotřebu staveb a zařízení v příslušné ploše, s možností 
prodeje případných přebytků do distribuční sítě 

- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 
 
Nepřípustné využití : 
- stavby rodinných domů  
- stavby pro rodinnou rekreaci 
- zřizování zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat 
- stavby a zařízení pro průmysl a energetiku, skladové areály, zemědělské stavby a zařízení, 

stavby a zařízení pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů  
- stavby a zařízení pro výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením 
- stavby a zařízení pro sběr druhotných surovin 
- stavby čerpacích stanic PHM, myček, autobazarů, autoservisů a pneuservisů 
- samostatně stojící garáže 
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- max. podlažnost nových staveb 3 NP a podkroví nebo 4 NP bez podkroví, u stávajících 

staveb možnost střešních nástaveb a půdních vestaveb  
-  koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,30 
 

 

 

 

 

 



  tab. č. 2 
PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH  BI  

Hlavní využití  : 
Plochy jsou určeny pro bydlení v rodinných domech, příp. pro občanské vybavení slučitelné s 
bydlením, sportovní zařízení  a veřejná prostranství. 
 
Přípustné využití :  
- stavby rodinných domů  
- stavby a zařízení občanského vybavení, např. stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu,  

pro sociální služby, pro zdravotní služby, pro kulturu a církve, pro veřejnou správu, pro 
obchodní prodej, pro tělovýchovu a sport, pro ubytování, pro stravování, pro nevýrobní 
služby a pro nerušící výrobní služby 

- stavby pro drobnou nerušící výrobu  
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-

stávky, altánky, veřejná zeleň včetně mobiliáře, veřejná WC apod. 
- stavby garáží a přístřešků pro odstavení vozidel (pouze jako staveb doplňkových ke stavbě 

hlavní) 
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních komunikací 

funkční třídy C a D, stavby účelových komunikací, opěrné zdi, mosty, autobusové zastáv-
ky,  odstavné a parkovací plochy  pro osobní automobily pro potřeby obyvatel dané lokali-
ty  

- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, do-
movní ČOV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační  zařízení veřejné 
komunikační sítě 

- zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické panely) pouze umístěné 
na objektech a určené pro přímou spotřebu staveb a zařízení v příslušné ploše, s možností 
prodeje případných přebytků do distribuční sítě 

- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 
 
Nepřípustné využití : 
-     stavby bytových domů 
- stavby pro rodinnou rekreaci  
- zřizování zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat 
- stavby a zařízení pro průmysl a energetiku, skladové areály, zemědělské stavby a zařízení, 

stavby a zařízení pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů  
- stavby a zařízení pro výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením  
- stavby a zařízení pro sběr druhotných surovin   
- stavby čerpacích stanic PHM, myček, autobazarů, autoservisů a pneuservisů  
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
-   max. podlažnost 2 NP a obytné podkroví  
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50 

 

 

 

 

 

 



 
tab. č. 3 

PLOCHY ZAHRÁDKOVÝCH OSAD   RZ  
Hlavní využití :  
Zahrnují plochy stávajících zahrádkových osad.  
 
Přípustné  využití :    
- zahrádkářské chaty  
- oplocení  
- skleníky, altány, pergoly, zahradní krby  
- stavby pro uskladnění zemědělských výpěstků a nářadí 
- stavby včelnic a včelínů  
- společná sociální zařízení  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, tra-

fostanice, energetická vedení, elektronická komunikační  zařízení veřejné komunikační sí-
tě   

- stavby komunikací funkční skupiny C a D, stavby účelových komunikací, stavby parkova-
cích a manipulačních ploch 

- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 
 
Nepřípustné využití :  
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím  
Požadavky prostorového uspořádání  a ochrany krajinného rázu : 
- max. podlažnost 1 NP a podkroví 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
tab. č. 4 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VE ŘEJNÉ INFRASTRUKTURY   OV 
Hlavní využití :  
Plochy jsou určeny pro stavby, zařízení a areály občanského vybavení veřejné infrastruktury 
včetně provozního zázemí.  
 
Přípustné využití  : 
- stavby pro školství, zdravotnictví, sociální péči a péči o rodinu   
- stavby pro kulturu a církve  
- stavby pro veřejnou správu, administrativu a ochranu obyvatelstva  
- stavby tělovýchovných a sportovních zařízení  
- stavby pro stravování, ubytování, maloobchod a nevýrobní služby 
- byty pro majitele a zaměstnance (pouze jako součást objektu s hlavní funkcí)   
- stavby garáží pro potřeby daného zařízení 
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-

stávky, altánky, veřejná zeleň včetně mobiliáře, veřejná WC apod.  
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních komunikací 

funkční třídy C a D, stavby účelových komunikací, opěrné zdi, mosty, autobusové zastáv-
ky, odstavné a parkovací plochy  

- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, do-
movní ČOV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné 
komunikační sítě 

- zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické panely) pouze umístěné 
na objektech a určené pro přímou spotřebu staveb a zařízení v příslušné ploše, s možností 
prodeje případných přebytků do distribuční sítě 

- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží  
 
Nepřípustné využití : 
- stavby pro bydlení – rodinné domy, bytové domy   
- stavby a zařízení pro průmysl a energetiku, skladové areály, zemědělské stavby a zařízení, 

stavby a zařízení pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů 
- stavby a zařízení pro výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením 
- stavby pro rodinnou rekreaci  
- zřizování zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat   
- stavby a zařízení pro sběr druhotných surovin  
- stavby čerpacích stanic PHM, myček, autobazarů, autoservisů a pneuservisů 
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

Požadavky prostorového uspořádání  a ochrany krajinného rázu : 
- max. podlažnost 3 NP a podkroví 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50  
 
 
 



 
tab. č. 5 

PLOCHY TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH ZA ŘÍZENÍ  OS    
Hlavní využití :  
Plochy jsou určeny pro sportovní a tělovýchovná zařízení včetně provozního zázemí.   
 
Přípustné využití : 
- stavby sportovních a tělovýchovných zařízení   
- stavby pro stravování, ubytování, maloobchod a služby s přímou vazbou na hlavní využití 
- stavby pro kulturu a církve 
- byty majitelů a zaměstnanců (pouze jako součást objektu s hlavní funkcí) 
- stavby garáží pro potřeby daného zařízení 
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-

stávky, veřejná zeleň včetně mobiliáře, apod.  
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních komunikací 

funkční třídy C a D, stavby účelových komunikací, opěrné zdi, mosty, odstavné a parko-
vací plochy  

- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, 
ČOV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné komu-
nikační sítě 

- zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické panely) pouze umístěné 
na objektech a určené pro přímou spotřebu staveb a zařízení v příslušné ploše, s možností 
prodeje případných přebytků do distribuční sítě 

- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 
 
Nepřípustné využití : 
- stavby pro bydlení – rodinné domy, bytové domy  
- stavby pro rodinnou rekreaci 
- zřizování zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat 
- stavby pro průmysl a energetiku, skladové areály, zemědělské stavby a zařízení, stavby 

pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů 
- stavby pro výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením 
- stavby čerpacích stanic PHM, myček, autobazarů, autoservisů a pneuservisů    
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím  
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- max. podlažnost 1 NP a podkroví 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,70  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



tab. č. 6 
PLOCHY HŘBITOV Ů   OH 

Hlavní využití :  
Plochy jsou  určeny k využití pro hřbitovy včetně provozního zázemí.    
 
Přípustné využití : 
- stavby související s provozem hřbitovů 
- stavby provozního a sociálního zázemí  
- stavby pro správu a údržbu hřbitovů   
- stavby pro kulturu a církve 
- veřejná zeleň včetně mobiliáře  
- stavby komunikací funkční skupiny C a D, stavby účelových komunikací 
- stavby parkovišť a manipulačních ploch  
- stavby sítí technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, energetická vedení, elek-

tronická komunikační  zařízení veřejné komunikační sítě 
 
Nepřípustné využití :  
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím   
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- nejsou stanoveny   
 
 
 
 
 

tab. č. 7 
PLOCHY PĚŠÍCH A VOZIDLOVÝCH KOMUNIKACÍ   PV  

Hlavní využití :  
Plochy jsou určeny pro veřejná prostranství – místní komunikace, náměstí, apod.  
 
Přípustné využití : 
- plochy veřejných prostranství – chodníky, náměstí  
- přístřešky pro hromadnou dopravu, zálivy hromadné dopravy    
- prvky drobné architektury a mobiliáře, veřejná WC 
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, trafostanice, 

energetická vedení, elektronická komunikační  zařízení veřejné komunikační sítě 
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních komunikací 

funkční třídy C a D, stavby účelových komunikací, opěrné zdi, mosty, odstavné a parko-
vací plochy  

 
Nepřípustné využití :  
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím   
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- nejsou stanoveny   
 
 
 
 
 
 
 



tab. č. 8 
PLOCHY ZELEN Ě NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH   ZV  

Hlavní využití :  
Plochy jsou určeny pro veřejně přístupnou zeleň.  
 
Přípustné využití : 
-     parky a parkově upravená zeleň 
- drobné stavby pro účely kulturní, církevní, prodejní a stravovací do 50 m2 zastavěné plo-

chy, informační zařízení  
- prvky drobné architektury a mobiliáře 
- stavby dětských hřišť  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, trafostanice, 

energetická vedení, elektronická komunikační  zařízení veřejné komunikační sítě 
- stavby komunikací funkční skupiny D2 
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 
 
Nepřípustné využití :  
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím   
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,10    
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
tab. č. 9 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO  
Hlavní využití  : 
Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití; převládající funkcí je bydlení v rodinných do-
mech v kombinaci s občanským vybavením, drobnou výrobou, zemědělským hospodařením 
apod. 
 
Přípustné využití :  
- stavby rodinných domů  
- stavby pro rodinnou rekreaci  
- stavby a zařízení občanského vybavení, např. stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu,  

pro sociální služby, pro zdravotní služby, pro kulturu a církve, pro veřejnou správu a ad-
ministrativu, pro obchodní prodej, pro tělovýchovu a sport, pro ubytování, pro stravování 
a  pro nevýrobní služby 

- stavby a zařízení pro nerušící výrobní služby a pro drobnou nerušící výrobu 
- stavby a zařízení pro zajištění chodu drobného domácího hospodářství (drobné chovatel-

ství, pěstební a skladovací činnost) 
- stavby a zařízení zahradnictví      
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-

stávky, altánky, veřejná zeleň včetně mobiliáře, veřejná WC apod.  
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních komunikací 

funkční třídy C a D, stavby účelových komunikací, opěrné zdi, mosty, autobusové zastáv-
ky,  odstavné a parkovací plochy  pro osobní automobily pro potřeby obyvatel dané lokali-
ty  

- stavby garáží a přístřešků pro odstavení vozidel (pouze jako stavby vedlejší ke stavbě 
hlavní)  

- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, do-
movní ČOV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační  zařízení veřejné 
komunikační sítě 

- zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické panely) pouze umístěné 
na objektech a určené pro přímou spotřebu staveb a zařízení v příslušné ploše, s možností 
prodeje případných přebytků do distribuční sítě 

- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 
 
Podmíněně přípustné využití: 
- v ochranném pásmu dráhy lze realizovat obytnou výstavbu a další stavby a zařízení, pro 

které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, pouze za podmínky, že nedojde 
k překročení maximální hlukové hladiny v chráněných vnitřních i venkovních prostorech 
staveb 

- výstavba staveb hlavních na částech ploch č. Z31, Z33, Z73, Z77, Z78, Z89 a Z90, které 
leží v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu DN 500, PN 25, navrženého k přeložení, je 
možná až po realizaci přeložky   

 
Nepřípustné využití : 
- zřizování zahrádkářských osad, stavby zahrádkářských chat  
- stavby a zařízení pro průmysl a energetiku, skladové areály, stavby a zařízení pro komerč-

ní výrobu energie z obnovitelných zdrojů  
- stavby a zařízení pro výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením 
- stavby čerpacích stanic PHM, myček, autoservisů, autobazarů a pneuservisů 



Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- max. podlažnost 2NP a podkroví 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,40 

 
 
 
 

tab. č. 10 
PLOCHY DOPRAVY SILNI ČNÍ   DS  

Hlavní využití :  
Zahrnují plochy stávajících a navržených silnic a s nimi souvisejících zařízení silniční dopra-
vy. 
 
Přípustné využití :  
- stavby dopravní včetně náspů, zářezů, opěrných zdá, mostků apod. 
- stavby odstavných, parkovacích a manipulačních ploch 
- stavby čerpacích stanic PHM, myček, autoservisů, autobazarů a pneuservisů 
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-

stávky, altánky, veřejná zeleň včetně mobiliáře, pomníky, veřejná WC apod.  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, trafostanice, 

energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě 
 
Nepřípustné využití :  
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím   
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- nejsou stanoveny    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



tab. č. 11 
PLOCHY DOPRAVY DRÁŽNÍ   DD  

Hlavní využití :  
Plochy jsou určeny pro stavby a zařízení železniční dopravy.  
 
Přípustné využití :  
- stavby a zařízení železniční dopravy 
- doprovodné stavby a zařízení včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostků, provozních a 

správních budov, nástupišť apod., které zabezpečují a doplňují dráhu 
- odstavné, parkovací a manipulační plochy 
- služební byty 
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-

stávky, altánky, veřejná zeleň včetně mobiliáře, pomníky, veřejná WC apod.  
- stavby a zařízení občanského vybavení (maloobchod, stravování, služby)  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, 
ČOV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné komu-
nikační sítě 

- stavby komunikací funkční skupiny C a D, stavby účelových komunikací   
 
Nepřípustné využití :  
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím   
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- nejsou stanoveny      
 
 

tab. č. 12 
PLOCHY PARKOVACÍ A ODSTAVNÉ   DP  

Hlavní využití :  
Plochy zahrnují stávající a navržená parkoviště a hromadné garáže.  
 
Přípustné využití :  
- stavby odstavných, parkovacích a manipulačních ploch 
- stavby hromadných a řadových garáží 
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-

stávky, altánky, veřejná zeleň včetně mobiliáře, veřejná WC apod. 
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních komunikací     

funkční třídy C a D, stavby účelových komunikací, opěrné zdi, mosty, autobusové zastáv-
ky 

- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, ČOV, trafosta-
nice, energetická vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě, elektronická ko-
munikační zařízení veřejné komunikační sítě 

- stavby a úpravy na vodních tocích 
 
Nepřípustné využití :  
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím   
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,90   

 
 
 



 
 

tab. č. 13 
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY     TI 

Hlavní využití :  
Plochy jsou určeny pro stavby a zařízení technické infrastruktury.  
 
Přípustné využití :  
- stavby zařízení a sítí technické infrastruktury včetně provozního zázemí (dílny, zařízení 

údržby, garáže pro potřeby daného zařízení)  
- stavby účelových a pěších komunikací  
- stavby manipulačních a parkovacích ploch  
- stavby oplocení 
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží  
 
Nepřípustné využití :  
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím   
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- nejsou stanoveny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
tab. č. 14 

PLOCHY VÝROBY ZEM ĚDĚLSKÉ  VZ 
Hlavní využití :  
Zahrnují plochy stávajících zemědělských výrobních areálů.  
 
Přípustné využití :  
- pozemky, stavby a zařízení zemědělských provozů pro živočišnou a rostlinnou prvovýro-

bu 
- skleníkové areály, zahradnictví 
- chov zvířat pro sportovně rekreační účely 
- opravárenská zařízení zemědělské techniky 
- zařízení a plochy na zpracování biologického odpadu (kompostárny) a biomasy (silážní 

jámy, sušičky apod.) 
- stavby pro výrobní a opravárenské služby 
- doplňkové zemědělské účelové objekty 
- stavby pro skladování a lehký průmysl  
- stavby pro administrativu 
- byty majitelů a zaměstnanců (pouze jako součást objektů s hlavní funkcí) 
- stavby garáží a hangárů   
- stavby pro obchod, služby, ubytování a stravování  
- stavby sportovních a tělovýchovných zařízení  
- čerpací stanice PHM, myčky, autobazary, autoservisy, pneuservisy  
- sběrny surovin, sběrné dvory, recyklační linky  
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-

stávky, altánky, veřejná zeleň, veřejná WC apod.  
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních komunikací 

funkční třídy C a D, stavby účelových komunikací, opěrné zdi, mosty, autobusové zastáv-
ky, odstavné a parkovací plochy  

- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, 
ČOV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné komu-
nikační sítě  

- stavby pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů 
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží  
 
- Nepřípustné využití : 
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím  
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,75   

 

 

 

 

 

 

 



tab. č. 15 
PLOCHY LESNÍHO HOSPODÁ ŘSTVÍ  VL 

Hlavní využití :  
Zahrnují plochu navržené hájenky.  
 
Přípustné využití :  
- pozemky, stavby a zařízení pro lesní hospodářství a myslivost 
- stavby pro chov zvířat pro sportovně rekreační účely 
- stavby opravárenských zařízení lesnické techniky 
- byty majitelů a zaměstnanců (pouze jako součást objektů s hlavní funkcí) 
- plochy pro odstavování vozidel, mechanizmů, servisní zařízení, stavby garáží a hangárů   
- stavby a zařízení pozemních komunikací funkční třídy C a D, stavby účelových komuni-

kací  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, 
ČOV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné komu-
nikační sítě 

- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží  
 
- Nepřípustné využití : 
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím  
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,70   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

tab. č. 16 
PLOCHY VÝROBY PR ŮMYSLOVÉ   VP 

Hlavní využití :  
Plochy zahrnují stávající a navržené průmyslové areály. 
 
Přípustné využití :  
- stavby, zařízení a areály lehkého průmyslu a skladů  
- stavby a zařízení pro výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením 
- sociální a stravovací zařízení pro zaměstnance 
- byty pro majitele a zaměstnance (pouze jako součást objektů s hlavní funkcí) 
- čerpací stanice PHM, myčky, autobazary, autoservisy, pneuservisy  
- stavby pro občanskou vybavenost komerčního typu  
- stavby pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů 
- stavby a zařízení pro logistiku 
- stavby sportovních a tělovýchovných zařízení  
- stavby garáží  
- sběrny surovin, sběrné dvory, recyklační linky  
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-

stávky, altánky, veřejná zeleň, veřejná WC apod.  
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních komunikací 

funkční třídy C a D, stavby účelových komunikací, opěrné zdi, mosty, autobusové zastáv-
ky, odstavné a parkovací plochy  

- stavby a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, ČOV, 
trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační 
sítě, produktovody 

- stavby vodních nádrží, stavby na vodních tocích   
 
Nepřípustné využití :  
- stavby a zařízení pro těžký průmysl a energetiku, pro zpracování nerostů, zemědělské 

stavby   
- ostatní činnosti, stavby, zařízení a využití nesouvisející se stanoveným hlavním a přípust-

ným využitím 
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
-  koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



tab. č. 17 
PLOCHY VÝROBY DROBNÉ   VD 

Hlavní využití :  
Plochy jsou určeny pro areály, stavby a zařízení výrobních služeb, řemeslné výroby a skladů, 
apod.  
 
Přípustné využití :  
- stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu  
- stavby pro výrobní a opravárenské služby  
- stavby pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů    
- stavby pro skladování  
- stavby pro velkoobchod, diskontní prodejny 
- stavby pro obchod, služby, ubytování, stravování a administrativu  
- stavby sportovních a tělovýchovných zařízení  
- stavby garáží a hangárů   
- čerpací stanice PHM, myčky, autobazary, autoservisy, pneuservisy 
- sběrny surovin, sběrné dvory, recyklační linky  
- byty pro majitele a zaměstnance (pouze jako součást objektů s hlavní funkcí) 
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-

stávky, altánky, veřejná zeleň, veřejná WC apod.  
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních komunikací 

funkční třídy C a D, stavby účelových komunikací, opěrné zdi, mosty, autobusové zastáv-
ky, odstavné a parkovací plochy  

- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, 
ČOV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné komu-
nikační sítě, produktovody 

- stavby vodních nádrží, stavby na vodních tocích   
 
Nepřípustné využití :  
- stavby a zařízení pro těžký i lehký průmysl a energetiku, pro zpracování nerostů, zeměděl-

ské stavby  
- ostatní činnosti, stavby, zařízení a využití nesouvisející se stanoveným hlavním a přípust-

ným využitím 
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,70 
 
 



tab. č. 18 
PLOCHY ORNÉ PŮDY A TRVALÝCH TRAVNÍCH POROST Ů  Z 

Hlavní využití :  
Plochy jsou určeny pro rostlinou zemědělskou výrobu a pastevní chov skotu a ovcí. Součástí 
těchto ploch jsou i lokální biokoridory ÚSES. 
 
Přípustné využití : 
- zemědělská rostlinná výroba  
- pastevní chov skotu a ovcí  
- stavby pro zemědělství (pro zemědělskou prvovýrobu s přímou vazbou na činnost zajišťo-

vanou v daném území) 
- účelové objekty a zařízení pro zemědělskou výrobu (pastevní ohrazení, výběhy pro koně, 

přístřešky pro pastevní chov skotu a ovcí, napáječky, stavby pro letní ustájení skotu a ov-
cí, stavby pro skladování sena a slámy, stavby včelnic a včelínů) 

- drobné sakrální stavby (boží muka, kříže, kapličky)   
- výstavba zařízení a opatření pro ochranu ZPF, pro stabilizaci a intenzifikaci zemědělské 

produkce (odvodnění, závlahy) 
- výstavba a realizace zařízení pro speciální zemědělské kultury 
- terénní úpravy pro zlepšení organizace ZPF, přičemž nesmí dojít k ohrožení vodního re-

žimu území, kvality podzemních vod a obecně ochrany přírody 
- změny kultur na přirozené a přírodě blízké  i pozměněné dřevinné porosty, zalesnění po-

zemků 
- stavby studní, vodních nádrží,  stavby na vodních tocích, stavby suchých nádrží (poldrů), 

stavby náhonů   
- stavby společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav (vodohospodářská 

zařízení, protierozní opatření, realizace ÚSES) 
- oplocení stávajících zahrad a sadů 
- zřizování areálů komerčního pěstování vánočních stromků  
- stavby zařízení,  která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny, stavby přístřešků pro turisty 

a cykloturisty   
- stavby zařízení a sítí technické infrastruktury  
- stavby komunikací funkční skupiny C a D, stavby účelových komunikací, stavby cyklis-

tických stezek 
 
Nepřípustné využití : 
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 
- stavby oplocení s výjimkou oplocení zemědělských areálů,  pastevních areálů, stávajících 

zahrad a sadů a objektů technické infrastruktury   
- změny kultur z orné půdy a trvalých travních porostů na zahrady 
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- nejsou stanoveny    
 

 
 
 
 
 
 
 
 



tab. č. 19 
PLOCHY ZAHRAD A SAD Ů   ZS 

Hlavní využití :  
Jde o plochy zahrad, na nichž se nepřipouští nová výstavba s výjimkou staveb uvedených ní-
že.  
   
Přípustné využití : 
- stavby oplocení  
- stavby skleníků  
- stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků    
- stavby altánů, pergol, bazénů, zahradních krbů apod.  
 
Nepřípustné využití :  
- jakékoliv jiné využití  
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- nejsou stanoveny    
 
 
 
 
 

 
 

tab. č. 20 
PLOCHY LESNÍ   L 

Hlavní využití :  
Plochy zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa včetně lokálních biokoridorů ÚSES. 
 
Přípustné využití : 
- stavby a zařízení pro lesní hospodářství 
- stavby sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo provozování myslivosti 
- stavby zařízení,  která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny, stavby přístřešků pro turisty 
- drobné sakrální stavby (boží muka, kříže, kapličky) 
- stavby účelových komunikací (lesní, polní cesty), stavby komunikací funkční skupiny D 2 
- stavby a vybavení informačního systému (informační tabule, mapy) 
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, jejichž umístění  nebo trasování mimo plo-

chy lesní by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné 
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 
 
Nepřípustné využití : 
- jakékoliv jiné stavby 
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- nejsou stanoveny    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
tab. č. 21 

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁ ŘSKÉ VV   
Hlavní využití :  
Plochy zahrnují stávající vodní toky a nádrže.   
 
Přípustné využití : 
- revitalizace vodních toků pro zajištění protipovodňové ochrany 
- výsadba břehové zeleně, zpřírodňování břehů 
- technické vodohospodářské stavby a vodní díla  
- úpravy pro zlepšení retenční schopnosti krajiny 
- stavby mostů a lávek 
- stavby malých vodních elektráren 
- odstraňování následků nevhodných technických úprav na vodních tocích  
 
Nepřípustné využití :  
- zatrubňování vodních toků 
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím   
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- nejsou stanoveny    
 
 
 
 
 

 
tab. č. 22 

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAV ĚNÉHO ÚZEMÍ  NS   
Hlavní využití :  
Plochy zahrnují pozemky se vzrostlou zelení na nelesní půdě včetně lokálních biokoridorů 
ÚSES. 
 
Přípustné využití : 
- stavby přístřešků pro turisty 
- drobné sakrální stavby (boží muka, kříže, kapličky) 
- stavby účelových komunikací (lesní, polní cesty), stavby komunikací funkční skupiny D 2 
- stavby a sítě technické infrastruktury, jejichž umístění nebo trasování mimo plochy smí-

šené nezastavěného území by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné   
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 
 
Nepřípustné využití :  
-     oplocování pozemků 
- jakékoliv jiné stavby 
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- nejsou stanoveny    
 
 
 
 
 
 
 



tab. č. 23 
PLOCHY PŘÍRODNÍ PP 

Hlavní využití :  
Zahrnují plochy územního systému ekologické stability regionálního významu a lokální bio-
centra ÚSES. 
 
Přípustné využití : 
- na zemědělské půdě mimoprodukční funkce (zalesnění, zatravnění) 
- na lesní půdě mimoprodukční funkce s preferováním podrostního hospodaření a původ-

ních druhů dřevin  
- stavby pěších, cyklistických a účelových komunikací s povrchovou úpravou blízkou pří-

rodě 
- stavby sítí technické infrastruktury, jejichž umístění nebo trasování mimo plochy přírodní 

by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné 
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 

 
Nepřípustné využití : 
- změny kultur pozemků s vyšším stupněm ekologické stability na kultury s nižším stupněm 

ekologické stability  
- realizace jakýchkoliv staveb s výjimkou staveb uvedených výše 
- zvyšování rozsahu zpevněných nebo zastavěných ploch s výjimkou pozemků stávajících 

staveb a zařízení 
- stavby oplocení s výjimkou oplocení stávajících staveb a zařízení  
- těžba nerostů  
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- nejsou stanoveny    
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1. ÚVOD 

1.1. Údaje o zadání a podkladech 

Návrh řešení územního plánu Albrechtice je zpracován na základě smlouvy o dílo uzavře-
né mezi objednatelem, Obcí Albrechtice a zpracovatelem, Urbanistickým střediskem Os-
trava, s.r.o. dne 3. 8. 2009.  

Výchozími podklady pro zpracování územního plánu byly : 

- Územní plán obce Albrechtice (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., prosinec 1997), 
schválený Obecním zastupitelstvem obce Albrechtice dne 3. 9. 1998, včetně schválených 
Změn č. 1-8; 

- Územní plán Albrechtice – průzkumy a rozbory (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., 
listopad 2009);  

- Návrh zadání územního plánu Albrechtice, schválený Zastupitelstvem obce Albrechti-
ce dne 15. 6. 2010; 

- Politika územního rozvoje ČR 2008, schválená usnesením vlády č. 929 ze dne 20. 7. 
2009; 

- Územně analytické podklady SO ORP Havířov; 

- Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje (Ekotoxa 
Opava, s.r.o., listopad 2004); 

- Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje, vydaná opatřením Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje č.j. : ŽPZ/7727/04 ze dne 24. 8. 2004; 

- Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje (FITE, a.s., září 2003),  
schválený Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 30. 9. 2004;  

- Plán oblasti povodí Odry (Pöyry Environment a.s., Brno); 

- Povodňový plán Moravskoslezského kraje; 

- Program snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší Moravskoslezského 
kraje, vyhlášený nařízením Moravskoslezského kraje č. 24/2096 ze dne 26.6.2008;  

- Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje, 
vydaný nařízením Moravskoslezského kraje č. 1/2009; 

- Vyhodnocení Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje, 
schválené Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 10. 6. 2004; 

- Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje; 

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (Sdružení firem 
KONEKO Ostrava, spol. s r.o. a VODING Hranice spol. s r.o., květen 2004, aktualizace 
duben 2008), schválený Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 30. 9. 2004; 

- Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje; 

- Regionální surovinová politika Moravskoslezského kraje; 

- Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje – (Atelier T-Plan, s.r.o., Praha, 
2010); 
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- Inženýrské sítě v obci Albrechtice, ul. Písečná, DSP-SO 03 – splašková kanalizace DN 
250, SO 04 – čerpací stanice splaškových vod, SO 05 – výtlak splaškových vod, PS 01 – 
technologie ČS (IGEA, leden 2008); 

- Albrechtice – Likvidace štěrbinové nádrže Nový Svět (IGEA, listopad 2010); 

- Splašková kanalizace obce Albrechtice, m. č. Zámostí (IGEA); 

- Kanalizace a ČS Albrechtice, m. č. Paseky, ul. Stonavská (IGEA, září 2005); 

- Inženýrské sítě v obci Albrechtice, ul. Písečná, DSP-SO 01 – STL plynovod DN 63 
(IGEA, únor 2009); 

- Inženýrské sítě v obci Albrechtice, ul. Písečná, DSP-SO 02 – vodovod DN 80 (IGEA, 
březen 2009); 

- Rozšíření vodovodní sítě – areál bývalé lesní správy (Jiří Kolek, Projekce vodohospo-
dářských staveb, duben 2007); 

- Kanalizace - areál bývalé lesní správy (Jiří Kolek, Projekce vodohospodářských staveb, 
listopad 2007); 

- STL plynovod pro rodinné domky parc. č. 698/1 až 698/9, k.ú. Albrechtice (Alois Va-
la, projektování staveb); 

- Generel nadregionálního a regionálního ÚSES na území Moravskoslezského kraje 
(Ageris s.r.o., listopad 2007); 

- Okresní vlastivědná mapa  (Kartografie Praha); 

- Půdní syntetická mapa ČR  (Praha 1991); 

- Odvozená mapa radonového rizika (Ústřední ústav geologický Praha, Uranový průmysl 
Liberec, Geofyzika Praha, Přírodovědecká fakulta UK Praha, 1990); 

- Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v r. 1995, 2000 a 2005 (Ředitelství 
silnic a dálnic  ČR, Praha); 

- Základní silniční mapy ČR v měřítku 1 : 50 000,  vydané Českým úřadem zeměměřic-
kým a katastrálním; 

- Základní vodohospodářské mapy ČR v měřítku 1 : 50 000, vydané Českým úřadem 
zeměměřickým a katastrálním; 

- Podklady od správců inženýrských sítí. 

 

 

1.2. Obsah a rozsah elaborátu 

Územní plán Albrechtice obsahuje:  

I.     Návrh 
I.A  Textová část 
I.B  Grafická část   

  1. Výkres základního členění území            1 : 5000 
  2. Hlavní výkres                  1 : 5000 
  3. Výkres  dopravy                 1 : 5000 
  4. Výkres vodního hospodářství             1 : 5000 
  5. Výkres energetiky a spojů              1 : 5000 
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  6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací    1 : 5000 
  7.  Výkres pořadí změn v území            1 : 5000 
 

II.    Odůvodnění   
II.A  Textová část 
II.B  Grafická část   
      8. Koordinační výkres               1 : 5000 
      9. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu      1 : 5000 

10. Výkres širších vztahů              1 : 100 000 
 

 Výkres č. 1. Výkres základního členění území obsahuje vyznačení hranice obce Albrech-
tice, hranice zastavěného území, zastavitelných ploch, ploch přestavby a navržených ploch 
zeleně na veřejných prostranstvích. 

 Výkres č. 2. Hlavní výkres obsahuje urbanistickou koncepci, zejména vymezení ploch 
s rozdílným využitím, dále koncepci uspořádání krajiny, včetně ploch s navrženou změnou 
využití a vymezení ploch pro dopravu, vymezení zastavěného území, zastavitelných  ploch a 
ploch přestavby a vymezení územního systému ekologické stability. 

 Výkres č. 3. Výkres dopravy obsahuje samostatný návrh řešení dopravy a dopravních za-
řízení.   

 Výkres č. 4. Výkres vodního hospodářství obsahuje samostatný návrh řešení problemati-
ky vodního hospodářství.       

 Výkres č. 5. Výkres energetiky a spojů obsahuje samostatný návrh řešení problematiky 
energetiky a elektronických komunikací.  

 Výkres č. 6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací zobrazuje plochy a 
pozemky určené pro umístění navrhovaných veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření, veřejných prostranství, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a 
pro asanaci území, ve kterých lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit dle § 170 stavební-
ho zákona nebo ke kterým lze uplatnit předkupní právo dle § 101 stavebního zákona. 

 Výkres č. 7. Výkres pořadí změn v území vymezuje plochy určené pro výstavbu v 1. eta-
pě – bez časového omezení a plochy, na nichž je výstavba možná až po vybudování vodovodu 
a kanalizace.  

 Výkres č. 8. Koordinační výkres zobrazuje navržené řešení, neměněný současný  stav a 
důležitá omezení v území, zejména limity využití území dle § 26 odst. 1 stavebního zákona.  

 Výkres č. 9. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu zahrnuje rozsah záborů, 
nutný k realizaci navržených řešení.  

 Výkres č. 10. Výkres širších vztahů v měřítku 1 : 100 000 zobrazuje vazby navržených 
ploch a koridorů nadmístního významu v řešeném území a jeho bezprostředním okolí. Je 
zpracován formou výřezu z výkresu č. A.2 Plochy a koridory nadmístního významu, ÚSES a 
územní rezervy Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. 
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1.3. Vymezení základních pojmů, seznam použitých zkratek, přehled citovaných 
zákonů a vyhlášek  

Základní pojmy stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu, ve znění pozdějších předpisů) :   

Zastavěné území tvoří jedno nebo více oddělených zastavěných území ve správním území 
obce. Hranici jednoho zastavěného území tvoří čára vedená po hranici parcel, ve výjimečných 
případech ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích.  

Do zastavěného území se zahrnují pozemky v intravilánu, s výjimkou vinic, chmelnic, po-
zemků zemědělské půdy určených pro zajišťování speciální zemědělské výroby (zahradnictví) 
nebo pozemků přiléhajících k hranici  intravilánu navrácených do orné půdy nebo do lesních 
pozemků, a dále pozemky vně intravilánu, a to :  

a) zastavěné stavební pozemky       
b) stavební proluky 
c) pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavě-

ného území 
d) ostatní veřejná prostranství  
e) další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území, s výjimkou 

pozemků vinic, chmelnic a zahradnictví.    

Zastavitelné plochy tvoří plochy vymezené k zastavění v územním plánu nebo v zásadách 
územního rozvoje. Jeho vymezení je dáno hranicí zastavitelného území. 

Plochy přestavby představují plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově ne-
bo opětovnému využití znehodnoceného území.   

Limity využití  území omezují změny v území z důvodu ochrany veřejných zájmů; vyplý-
vají z právních předpisů nebo jsou stanoveny na základě zvláštních právních předpisů, příp. 
vyplývají z vlastností území.   

 

Seznam použitých zkratek 

BD   -  bytový dům 
BP   -  bezpečnostní pásmo  
BPEJ   -  bonitní půdně ekologická jednotka  
BTS   -  základová převodní stanice (base transceiver station) 
ČHMÚ   -  Český hydrometeorologický ústav  
ČOV    -  čistírna odpadních vod  
ČR   -  Česká republika 
ČS   -  čerpací stanice  
ČSÚ   -  Český statistický úřad 
DP   -  dobývací prostor   
DTP   -  dolní tlakové pásmo 
DTS   -  distribuční trafostanice 
EA   -  ekonomicky aktivní 
EDĚ   -  Elektrárna Dětmarovice 
EKV   -  Elektrárna Karviná  
EO   -  ekvivalentní obyvatel 
ERÚ   -  Energetický regulační ústav 
EZS   -  energetický zdroj Stonava  
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HOST  -  digitální hostitelská ústředna  
HPJ   -  hlavní půdní jednotka  
HTP   -  horní tlakové pásmo 
CHKO  -  chráněná krajinná oblast 
CHLÚ  -  chráněné ložiskové území 
k. ú.         -  katastrální území 
KZP   -  koeficient zastavění pozemku 
LHP   -  lesní hospodářský plán 
MŽP   -  ministerstvo životního prostředí  
NN           -  nízké napětí 
NTL   -  nízkotlaký 
OOV   -  ostravský oblastní vodovod 
OP   -  ochranné pásmo  
ORP   -  obec s rozšířenou působností  
OZKO  -  oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
PHO   -  pásmo hygienické ochrany   
POH   -  plán odpadového hospodářství 
PUPFL  -  pozemky určené k plnění funkcí lesa  
PÚR   -  politika územního rozvoje 
PZP   -  podzemní zásobník plynu 
RBC   -  regionální biocentrum 
RK   -  regionální biokoridor  
RD   -  rodinný dům 
RS   -  regulační stanice   
RSU    -  vzdálený účastnický blok (repote subscriber unit) 
SO   -  spádový obvod 
SOB   -  specifická oblast 
SLDB  -  sčítání lidu, domů a bytů  
STG   -  skupina typů geobiocénu  
STL   -  středotlaký  
TO   -  telefonní obvod 
TS    -  transformační stanice 
TTP   -  trvalé travní porosty  
ÚP   -  územní plán 
ÚPN       -  územní plán 
ÚPS   -  účastnická přípojná síť 
ÚSES          -  územní systém ekologické stability 
UTO   -  uzlový telefonní obvod 
VDJ   -  vodojem 
VKP   -  významný krajinný prvek  
VN   -  vysoké napětí 
VPS   -  veřejně prospěšná stavba  
VTL    -  vysokotlaký 
VÚC         -  velký územní celek 
VVN   -  velmi vysoké napětí 
ZPF   -  zemědělský půdní fond 
ZŠ    -  základní škola 
ZÚR MSK -  zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje 
ZVN   -  zvláště vysoké napětí 
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Přehled citovaných zákonů a vyhlášek 

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; 

- vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací doku-
mentaci a způsobu evidence plánovací činnosti; 

- vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhláš-
ky č. 269/2009 Sb.;  

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;  

- vyhláška  MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; 

- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů; 

- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; 

- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů; 

- zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;  

- vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, 
ve znění vyhl. č. 499/2005 Sb.; 

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; 

- zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů; 

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně ně-
kterých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů; 

- zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpi-
sů;  

- zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně dalších zákonů, ve zně-
ní pozdějších předpisů; 

- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů; 

- vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti  ochrany ZPF; 

- vyhláška č. 546/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví cha-
rakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktua-
lizaci. 
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1.4 Hlavní cíle řešení, postup práce 

Obec Albrechtice má zpracovaný územní plán  (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., 
prosinec 1997), schválený Obecním zastupitelstvem obce Albrechtice dne 3. 9. 1998 a ná-
sledně schválené Změny č. 1 – 8.  

Tento územní plán byl koncipován pro období do roku 2015 a tomu také odpovídají návr-
hové parametry a bilance, které je možno i dnes považovat za dostačující. Přesto se již delší 
dobu ukazuje, že v mnoha ohledech je současný územní plán překonaný a je nutno jej v širším 
měřítku přehodnotit. To bylo jedním z  důvodů pro zpracování nového územního plánu; dal-
ším důvodem pak byla skutečnost, že původní územní plán již neodpovídá platným právním 
předpisům, především stavebnímu zákonu a jeho prováděcím vyhláškám. 

  Návrh řešení územního plánu Albrechtice byl zpracován v prosinci 2010 na základě 
průzkumů a rozborů, zpracovaných v listopadu roku 2009 a zadání, schváleného Zastupi-
telstvem obce Albrechtice dne 15. 6. 2010. 

 

Hlavním cílem navržené urbanistické koncepce je vytvoření podmínek pro budoucí rozvoj 
řešeného území. Hlavní zásadou navrženého řešení byly požadavky na ochranu architekto-
nických, urbanistických a přírodních hodnot řešeného území. 

Z hlediska budoucího rozvoje obce jsou hlavními prioritami dostatečná nabídka ploch 
pro novou obytnou výstavbu, podpora podnikání a zvyšování počtu pracovních míst, 
rozvoj dopravní a technické infrastruktury, zlepšení kvality životního a obytného pro-
středí a rozvoj sídelní a krajinné zeleně. 

 

Územní plán Albrechtice je zpracován dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) a v souladu s požadavky 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumenta-
ci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných po-
žadavcích na využívání území, ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb.  
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2. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA Š IRŠÍCH 
VZTAH Ů V ÚZEMÍ, V ČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ VYDANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM  

2.1 Širší vztahy 

Obec Albrechtice leží v severní části Moravskoslezkého kraje, v okrese Kraviná.  Na 
severu sousedí s obcí Stonava (k. ú. Stonava), na východě s městem Karviná (k. ú. Louky nad 
Olší) a s obcí Chotěbuz (k. ú. Chotěbuz), na jihu s městem Český Těšín (k. ú. Stanislavice) a 
obcí Těrlicko (k.ú. Dolní Těrlicko), na západě s městem Havířov (k. ú. Bludovice) a s obcí 
Horní Suchá (k. ú. Horní Suchá). 

Obec leží cca 8 km od města Havířova, což předurčuje její těsné vazby obce k Havířovu, 
zejména vyjížďku obyvatel za prací a za občanskou vybaveností. 

Základní dopravní vazby Albrechtic zajišťují především silnice III/4743 a III/4749, 
které zapojují obec do nadřazeného komunikačního systému představovaného silnicemi I/11 
(Havířov, Těrlicko, Český Těšín), II/474 (Havířov) a II/475 (Stonava). Dopravní vazby na 
dráze zajišťuje celostátní železniční trať č. 321 (Opava – Český Těšín), která je součástí 
páteřní sítě železniční dopravy zajišťující alternativu vůči tranzitnímu koridoru 
představovanému tratí ČD č. 270 (II. koridor) a č. 320, a to v úseku mezi Ostravou a Českým 
Těšínem. 

Na území obce Albrechtice je provozována  transformační stanice  (TS) 400/110/22 kV 
Albrechtice, která je významným  energetickým uzlem ostravsko - karvinské aglomerace 
s mezinárodní vazbou na Polskou republiku. Tato  stanice zajišťuje  dodávku elektrické ener-
gie z nadřazené soustavy 400 kV do nižších distribučních sítí 110 a 22 kV. Na nadřazenou  
soustavu 400 kV je TS Albrechtice napojena  dvěma vedeními  400 kV  - ZVN  460 Nošovi-
ce - Albrechtice a odbočkou ZVN 443 z dvojitého vedení  400 kV - ZVN 443-444 Nošovi-
ce - Wielopole. Po linkách 110 kV je do této stanice vyveden výkon elektrárny Karviná 
(EKV) a výkon dvou  bloků 200 MW z elektrárny Dětmarovice (EDĚ). 

Dále územím Albrechtic prochází linka D 79 důlní soustavy 22 kV - NWR Energy 
z rozvodny 110/22 kV Dolu Darkov 3 (dříve 9. květen), která napojuje odběr čerpací stani-
ce NWR – OKD a rekreační středisko Dolu Darkov 3 v Těrlicku.  

Skutečnost, že na území obce Albrechtice  je umístěna TS 400/110/22 kV a přítomnost řa-
dy nadzemních vedení 400,110 a 22 kV, omezuje svými ochrannými pásmy technickou způ-
sobilost území k zástavbě. 

Z nadřazených sítí technické infrastruktury dále prochází územím obce přivaděč Ost-
ravského oblastního vodovodu (OOV) DN 600 Bludovice – Karviná a řady užitkové vo-
dy DN 700 a DN 800 z vodní nádrže Těrlicko na Důl Darkov a Důl ČSM. 

 

 

2.2 Návaznost na Politiku územního rozvoje ČR 

Obec Albrechtice je součástí spádového obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) 
Havířov. Patří mezi velké a stabilizované obce, které jsou integrovanou součástí sídelní struk-
tury širšího regionu. Tvoří administrativní i přirozený spádový obvod města Havířova, čás-
tečně i Karviné a Ostravy, zejména vlivem pohybu za prací a vzděláním. Obec tvoří jediné 
katastrální území se značným zastoupením tradiční rozptýlené zástavby. 
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Převažujícími funkcemi řešeného území jsou funkce obytná, částečně obslužná, omezeně 
výrobní a rekreační.  Obyvatelstvo obce vykazuje značnou sociální soudržnost, projevující 
se i v kulturním životě a spolkové činnosti.  
 
Tab. Základní ukazatele sídelní struktury spádového obvodu ORP  Havířov a širší srovnání 
 počet částí 

/ 
obec 

výměra 
km2 

km2/ 
obec 

obyvatel 
obyvatel na 

SO ORP obcí katastrů částí 
obec 

část 
obce 

km2 

Havířov 5 13 15 3,0 88 17,6 98 172 19 634 6 545 1 113 

průměr ORP           

MSK kraj 13,6 27,9 28,3 2,3 246,7 19,3 56829,8 4 182 2 007 230 

ČR 30,5 63,0 72,9 2,8 382,3 15,4 45045,5 1 675 696 133 

Zdroj: Malý lexikon obcí 2008, ČSÚ, data pro rok 2007 
 

Pro sídelní strukturu celého správního obvodu ORP Havířov je do značné míry determinu-
jící extrémně vysoká hustota osídlení, malý počet obcí (mnohdy s rozptýlenou zástavbou) a 
výrazné ovlivnění osídlení antropogenními podmínkami (průmyslová krajina se značnou dy-
namikou dalšího rozvoje). Svou roli hraje i blízkost rekreačního území (zejména přehradních 
nádrží Těrlicko a Žermanice, vzdáleněji CHKO Beskydy). 

  

Pro hodnocení širších vztahů a sídelní struktury regionu je nutno vnímat základní vymezení 
a definice rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí na úrovni jednotli-
vých regionů, jak je provedeno v Politice územního rozvoje ČR (PÚR ČR) 2008.  

V Politice územního rozvoje ČR 2008 je řešené území zařazeno do rozvojové oblasti 
Ostrava OB2 a do specifické oblasti SOB2 Karvinsko. 

Vymezení rozvojové oblasti OB2 Rozvojová oblast Ostrava: ORP Bílovec, Bohumín, 
Český Těšín, Frýdek-Místek (bez obcí v jihovýchodní části), Havířov, Hlučín, Karviná, 
Kopřivnice (jen obce v severní části), Kravaře (bez obcí v severní části), Orlová, Opava (bez 
obcí v západní a jihozápadní části), Ostrava, Třinec (bez obcí v jižní a jihovýchodní části). 

Důvody vymezení rozvojové oblasti Ostrava OB2: 

Území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Ostravy a mnohostranným pů-
sobením husté sítě vedlejších center a urbanizovaného osídlení. Jde o velmi silnou koncentra-
ci obyvatelstva a ekonomických činností, pro kterou je charakteristický dynamický rozvoj 
mezinárodní spolupráce se sousedícím polským regionem Horního Slezska; významným 
předpokladem rozvoje je v současnosti budované napojení na dálniční síť ČR a Polska, jakož i 
poloha na II. a III. tranzitním železničním koridoru.  

Pro rozvojovou oblast Ostrava OB2 jsou v PÚR ČR 2008 stanoveny úkoly pro územní 
plánování – vytvářet podmínky pro rozvoj veřejné infrastruktury, související a podmiňující 
změny v území vyvolané průmyslovými zónami Mošnov a Nošovice. V Územním plánu Al-
brechtice je tento úkol splněn především návrhem přeložky silnice I/11, jejíž vedení 
územím města Havířova a především centrem Těrlicka neodpovídá jejímu významu a 
intenzitám provozu, dále pak návrhem nadřazených sítí technické infrastruktury (pří-
vodní vedení VVN 2x110 kV z TS Albrechtice do TS 110/22 kV Karviná – Doly, vedení EZS 
– TR Albrechtice (VVN) - vedení 1x110 kV pro vedení výkonu z EZS, PZP (Třanovice) – 
hranice okrasu Karviná – Karviná Doly (VTL) - výstavba plynovodu DN 500 pro oblast Kar-
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viná – Doly, Albrechtice – Český Těšín (Žukov) – obnova VTL plynovodu DN 500 s dílčími 
přeložkami mimo zastavěné území). 

 

Dále je zde definováno i vymezení specifické oblasti SOB4 Karvinsko jako území obcí z 
ORP Bohumín, Havířov (severní část), Karviná, Orlová (jižní a východní část). 

Důvody vymezení: 

a) Potřeba napravit strukturální postižení ekonomiky v oblasti, způsobené zejména útlu-
mem těžkého průmyslu a racionalizací těžby uhlí a odstranit následky tohoto postižení, 
zejména vysokou nezaměstnanost. 

b) Potřeba napravit důsledky zejména dřívějšího nadměrného zatížení průmyslem a těž-
bou, především revitalizací devastovaných území a snížením dosud vysokého znečištění 
ovzduší. 

c) Potřeba využít pro další ekonomický rozvoj předpoklady plynoucí zejména z potenciálu 
výhodné dopravní polohy silně dopravně exponovaného území, kterým prochází hlavní 
železniční a silniční spojení na Polsko a Slovensko a plánované dálniční propojení 
s Polskem. 

d) Potřeba řešit problematiku využívání významných zdrojů energetických nerostných su-
rovin nadnárodního významu, které se v území nacházejí. 

 

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území 

Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat: 

a) možnosti využití nerostných zdrojů v souladu s udržitelným rozvojem území 

b) rozvoj krátkodobé rekreace 

c) restrukturalizaci stávající ekonomiky při využití brownfields pro umísťování dalších 
ekonomických aktivit a vytváření pracovních příležitostí. 

 

Úkoly pro územní plánování 

V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí: 

a) vytvářet územní podmínky pro regeneraci sídel, zejména pro přestavbu zastavěného 
území – netýká se řešeného území 

b) vytvářet územní podmínky pro rekultivaci a revitalizaci devastovaných ploch a brown-
fields, za účelem vyhledávání ploch vhodných k využití pro ekonomické aktivity a pro 
rekreaci– netýká se řešeného území 

c) koncepčně řešit začlenění ploch rekultivovaných po těžbě, s přihlédnutím k možnosti 
začlenit kvalitní biotopy do územního systému ekologické stability – netýká se řeše-
ného území 

d) chránit před zastavěním plochy nezbytné pro vytvoření souvislých veřejně přístupných 
zelených pásů, vhodných pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a 
rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny – v územním plánu je splně-
no zachováním souvislých doprovodných porostů kolem vodních toků, které 
v území vytvářejí vzájemně provázanou síť. 
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2.3 Vyhodnocení souladu územního plánu Albrechtice s územně plánovací dokumentací 
vydanou Moravskoslezským krajem   

V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje jsou pro rozvojovou oblast 
OB2  stanoveny následující úkoly pro územní plánování: 

a) Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nadmístního vý-
znamu včetně územních rezerv a vymezení skladebných částí ÚSES při zohlednění územ-
ních vazeb a souvislostí s přilehlým územím sousedních krajů a Polska – v územním plá-
nu je splněno, viz předchozí text. 

b) Vymezit plochu po umístění Krajského integrovaného centra využívání komunálních od-
padů – netýká se řešeného území. 

c) Vymezit plochu pro veřejné logistické centrum -  netýká se řešeného území. 

d) Nové rozvojové plochy vymezovat: 
•  přednostně v lokalitách dříve zastavěných nebo devastovaných území (brownfields) a 

v prolukách stávající zástavby - netýká se řešeného území  
• výhradně se zajištěním dopravního napojení na existující nebo plánovanou nadřazenou 

síť silniční, resp. železniční infrastruktury – je splněno, řešeným územím prochází 
navržená přeložka silnice I/11 

• mimo stanovená záplavová území (v záplavových územích pouze výjimečně a ve 
zvláště odůvodněných případech) – je splněno, v záplavových územích nejsou vy-
mezeny žádné zastavitelné plochy. 

e) Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel nezbyt-
né plochy – netýká se řešeného území. 

f) V rámci ÚP obcí vymezit v odpovídajícím rozsahu plochy veřejných prostranství a veřej-
né zeleně – je splněno, viz kap. 5.6 Systém sídelní zeleně. 

 
 
Dále je v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje  provedeno další 

upřesnění specifické oblasti SOB 4 Karvinsko, do které je řešené území zahrnuto podobně 
jako město Havířov a blízké okolí.  

Požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území 
dle ZÚR MSK: 

• Koordinovat zájmy těžby nerostných surovin se zájmy ochrany přírody a krajiny a s 
ochranou civilizačních a kulturních hodnot v souladu s udržitelným rozvojem území. 

• Komplexní revitalizace území dotčeného těžbou černého uhlí v prostoru Karviná (k.ú. 
Karviná-Doly, Louky nad Olší) – Doubrava – Orlová (k.ú. Lazy u Orlové) – Havířov 
(k.ú. Dolní Suchá, Prostřední Suchá) – Horní Suchá – Stonava s polyfunkčním využi-
tím rekultivovaných a revitalizovaných ploch ve vazbě na vlastnosti a požadavky 
okolního území. 

• Pro tuto rozvojovou oblast dále platí další požadavky na využití území, kritéria a pod-
mínky pro rozhodování o změnách v území formulované pro rozvojovou oblast repub-
likového významu OB2 – Ostrava. 
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Úkoly pro územní plánování : 

• Vytvářet územní podmínky pro rekultivaci a následné polyfunkční využití území po-
stiženého těžbou s využitím hodnotných přírodních prvků vzniklých v rámci přirozené 
sukcese i cílené rekultivace s jejich vhodným začleněním do systému zeleně s cílem 
zachování ekologické stability a prostupnosti krajiny – netýká se řešeného území. 

• Vymezovat v územně plánovací dokumentaci odpovídající plochy veřejných prostran-
ství, veřejné zeleně a plochy pro rozvoj krátkodobé rekreace ve vazbě na sídla a jejich 
bezprostřední okolí – je splněno, v územním plánu jsou navrženy plochy veřejných 
prostranství, zejména plochy zeleně na veřejných prostranstvích v potřebném 
rozsahu i plochy pro rozvoj krátkodobé rekreace (nový sportovní areál). 

• Pro tuto rozvojovou oblast dále platí další úkoly pro územní plánování formulované 
pro rozvojovou oblast republikového významu OB2 – Ostrava – viz předchozí text. 

 

V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) jsou v řešeném 
území vymezeny následující plochy a koridory veřejné infrastruktury : 

•••• D 32    Životice – Český Těšín, přeložka – dvoupruhová směrově nedělená silnice 
I. třídy 

•••• EZ 6   TS 110/22 kV Karviná – Doly, včetně přívodního vedení VVN 110 kV z TS 
Albrechtice 

•••• E 10   vedení EZS – TR Albrechtice (VVN), vedení 1x110 kV pro vyvedení výko-
nu z EZS,včetně rozvodny 110 kV 

•••• P2       PZP (Třanovice) – hranice okrasu Karviná – Karviná Doly (VTL), výstav-
ba plynovodu DN 500 pro oblast Karviná – Doly 

•••• P5    Albrechtice – Český Těšín (Žukov) – obnova VTL plynovodu DN 500 
s dílčími přeložkami mimo zastavěné území 

 

Dále ZÚR MSK vymezuje plochy a koridory ÚSES nadregionální a regionální úrovně. 
Do řešeného území zasahuje: 

• regionální biocentrum 163 Loucký les 

• regionální koridor 618 

Všechny výše uvedené plochy a koridory jsou do Územního plánu Albrechtice zapracová-
ny. 
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3. ÚDAJE O  SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ALBRECHTICE 

Požadavky schváleného Zadání územního plánu Albrechtice jsou splněny v souladu s  
ustanoveními stavebního zákona s výjimkou těchto bodů :  

 

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace 
vydané krajem a z dalších širších územních vztahů 

2. Respektovat závaznou část nadřazené územně plánovací dokumentace – Územního plánu 
velkého územního celku Ostrava – Karviná. 

Vydáním Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje pozbyl ÚPN VÚC Ostrava – 
Karviná platnost. 

 

b)  Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů 

1.  Při návrhu územního plánu Albrechtice respektovat limity využití území, kterými jsou: 

1.1 limity využití území, vyplývající z Územního plánu velkého územního celku Ostrava - 
Karviná 

Vydáním Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje pozbyl ÚPN VÚC Ostrava – 
Karviná platnost. 

 

e)  Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 

2.1  Vodní hospodářství 

4.  Prověřit platnost záměru výstavby vodojemu v lokalitě Pacalůvka. 

 Splněno;  tento záměr již pozbyl platnosti. 

  

5.  Prověřit platnost záměru automatické tlakové stanice. 

 Splněno; tento záměr již pozbyl platnosti, tlakové poměry ve vodovodní síti jsou vyhovující.
  

6. Zapracovat do územního plánu návrh odkanalizování části zástavby obce Těrlicko na pra-
vém břehu vodní nádrže na ČOV Albrechtice (dle ÚPN VÚC Ostrava – Karviná). 

Tento záměr do územního plánu není zapracován, zástavba obce Těrlicko je již odkanali-
zována na ČOV Těrlicko; ÚPN VÚC Ostrava – Karviná již pozbyl platnosti, v ZÚR MSK ten-
to záměr již není obsažen. 

 

7.  Zapracovat do územního plánu z ÚPN VÚC Ostrava – Karviná záměr zdvojení vodovod-
ního přivaděče OOV DN 600 Bludovice – Karviná v úseku Životice – Albrechtice. 

Tento záměr do územního plánu není zapracován; ÚPN VÚC Ostrava – Karviná již pozbyl 
platnosti, v ZÚR MSK tento záměr již není obsažen. 
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12. Nezastavovat provozní pásma pro údržbu vodních toků v šířce min. 6 m od břehové hra-
ny. 

Jde o chybu v zadání; dle § 49 odst.2 zákona č. 273/2010 Sb.,o vodách a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mohou správci vodních toků při výkonu správy 
vodního toku užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku u významných vodních toků 
nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry, u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od 
břehové čáry.  

 

14.  Prověřit platnost záměru z platného územního plánu – obnova rybniční soustavy na Důl-
ském potoce. 

 Splněno; tento záměr do územního plánu není zapracován, již pozbyl platnosti. Obecně je 
obnova a výstavba vodních nádrží v řešeném území možná v souladu s podmínkami pro využi-
tí ploch s rozdílným způsobem využití. 

 

3.  Občanské vybavení 

1.  Prověřit platnost záměrů z platného územního plánu (výstavba bytového domu se sociál-
ními byty, přístavba domu s pečovatelskou službou, výstavba sportovního areálu, rozší-
ření hřbitova). 

Splněno; výstavba bytového domu je navržena, charakter bytů není stanoven – nespadá 
do kompetence územního plánu; přístavba domu s pečovatelskou službou již není požadová-
na; ostatní záměry jsou do územního plánu zapracovány. 

 

4.  Veřejná prostranství 

2.  Prověřit záměry schváleného územního plánu na vybudování parků v nivě Stonávky a zá-
padně sídliště. 

Splněno; tyto záměry do územního plánu nejsou zapracovány, od obou již obec upustila. 

 

 

f)  Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

9. Pro navržené plochy zastavitelného území stanovit limit – 50 m od okraje pozemků urče-
ných k plnění funkcí lesa. 

Splněno; až na několik výjimek, vesměs proluk mezi stávající zástavbou.  

 

 

j)  Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území   

10.  Zajistit dostatečné plochy pro výsadbu účelové zeleně, např. pásů ochranné zeleně podél 
průmyslových areálů, podél komunikací a na návětrných stranách obcí, s cílem snížení 
prašnosti, omezení hluku apod. 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací doku-
mentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, pojem účelové zeleně neuvádí. 
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Ochranná zeleň podél průmyslových areálů musí být realizována uvnitř jednotlivých areálů, 
výsadba zeleně podél komunikací může být realizována v přilehlých plochách v souladu 
s podmínkami pro jejich využití. 

 

 

o) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu 
jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek 
výkresů a počtu vyhotovení 

 Výkres širších vztahů není zpracován jako výřez z již neplatného ÚPN VÚC Ostrava – 
Karviná, ale ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje v měř. 1 : 100 000.  
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4. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE J EHO 
HODNOT  

4.1 Charakteristika řešeného území, předpoklady a možnosti rozvoje obce 

Území obce Albrechtice je tvořeno katastrálním  územím Albrechtice u Českého Těší-
na. 

 Převládající funkce obce jsou funkce obytná, částečně obslužná, omezeně výrobní a re-
kreační. 

Zástavba obce je soustředěna jednak v centrální části obce, která leží přibližně v územním 
těžišti katastrálního území, jednak na západním okraji obce, v místní části Pacalůvka. 
Z centra obce vybíhá zástavba severním směrem podél silnice III/4749. Větší koncentrace zá-
stavby je také v místní části Zámostí (východně od centra obce) a v severní části obce, při 
hranici se Stonavou – Nový Svět. Východní a severozápadní část území pokrývá rozptýlená 
zástavba tzv. slezského typu – místní části Důlský, Paseky, Pardubice, Červenky a Zadky. 

Obytnou zástavbu tvoří především rodinné domy. Na jižním okraji centrální části obce je 
sídliště bytových domů, na severním okraji obce zasahuje na její území část sídliště dvoule-
tek ze Stonavy – Nový Svět. 

Zařízení občanského vybavení jsou převážně soustředěna v centru obce – na ul. Obecní a 
Kostelní, na ul. Školní a na ul. Hlavní. 

V obci je několik výrobních areálů – nejrozsáhlejší z nich je areál Bělehrad na západním 
okraji centra obce. Další výrobní areály jsou situovány jižně železniční trati, na Červenkách a 
na ul. Osvobození. 

V západní části k. ú. je situována transformační stanice 400/110/22 kV Albrechtice, na 
jižním okraji pod přehradní zdí Těrlické přehrady čerpací stanice provozní vody, v severní 
části Albrechtic obecní čistírna odpadních vod. 

V obci nejsou žádná rekreační zařízení; na Novém Světě a na Pasekách jsou dvě zahrád-
kové osady. 

Největším sportovním areálem v obci je fotbalové hřiště FK Baník Albrechtice 
v sousedství základní školy, kromě něj je zde ještě tréninkové hřiště u školy, troje tenisové 
kurty – v areálu Správy silnic, v areálu Pamol a na sídlišti. Na Zámostí je rekreační areál a 
hřiště na paintball, na ul. Kostelecké jízdárna JK Hipo - Pohoda. 

Veřejnou zeleň v obci tvoří zejména plochy u objektů občanského vybavení, tři parčíky 
jsou na ulici Hlavní. Hřbitovy jsou v obci dva – na ul. Školní a na ulici Bělehradské. 

Větší celky zeleně v území představují lesní masivy – Velký les, Loucký les, Les Lomy, 
Pudův les, Bučina, Les Matuškovec a lesík Jedličník. Významným přírodním prvkem v obci 
je doprovodná zeleň Stonávky. 

Hlavními dopravními tahy obce jsou silnice č. III/4749 a III/4743. Železniční trať č. 
321 prochází severním okrajem obce, železniční stanice je umístěna v blízkosti křížení trati 
se silnicí III/4749, v poloze vzhledem ke středu obce poněkud excentrické. 
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Předpoklady budoucího rozvoje  obce vyplývají z její převážně obytné, omezeně výrob-
ní, rekreační a obslužné funkce. Předpokládáme zde především novou obytnou výstavbu, roz-
voj výrobních areálů a sportovních zařízení. 

Možnosti územního rozvoje obce jsou dostatečné. Vzhledem k charakteru stávající zá-
stavby, kde se ve značné míře vyskytuje rozptýlená zástavba tzv. slezského typu, nabízí řeše-
né území značné množství ploch, situovaných mezi rozptýlenou zástavbou, u stávajících ko-
munikací s vybudovanými inženýrskými sítěmi. Hlavním problémem zde proto nebylo nale-
zení nových ploch pro obytnou výstavbu, ale především jejich vymezení v takovém rozsahu, 
aby to odpovídalo předpokládanému rozvoji obce při zachování veškerých, zejména 
však přírodních hodnot řešeného území. Vymezení zastavitelných ploch mimo souvislou 
zástavbu v místních částech Důlský, Paseky, Pardubice, Červenky a Zadky proto bylo velmi 
důkladně posouzeno a omezeno prakticky pouze na proluky mezi stávající zástavbou 
s vybudovanými komunikacemi a inženýrskými sítěmi. 

 

 

4.2 Demografie 

4.2.1 Sociodemografické podmínky  

Předmětem sociodemografické analýzy je sestavení prognózy vývoje počtu obyvatel 
včetně bilance bydlení v řešeném území ve střednědobém výhledu - cca do r. 2025. Pro-
gnóza slouží především jako podklad pro dimenzování technické a sociální infrastruktury a 
pro přiměřený návrh nových ploch pro bydlení.  

V případě řešeného území se projevují na jeho vývoji především: 

• příměstská poloha obce mezi městy Havířov a Karviná  

• značná úroveň nezaměstnanosti v širším regionu 

• nepřímé dopady těžby uhlí a stavu životního prostředí. 

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel umožňuje posouzení a odhad demografických předpo-
kladů dalšího vývoje. Vývoj počtu obyvatel v minulosti (po r. 1869) byl poměrně příznivý, 
negativní důsledky druhé světové války byly omezené. Poválečný růst počtu obyvatel však 
netrval dlouho. Po r. 1961 byl vykazován značný růst počtu obyvatel až do období devadesá-
tých let minulého století (přesun obyvatel z poddolovaných území, výstavba bytových domů). 
Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel od roku 1869 je patrný z následující tabulky. 

Tab. Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v obci  
 skutečnost 

 
prognóza 

rok 1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2010 2025 
obyvatel 1015 1155 1641 1602 2184 2559 3616 3903 4071 3991 4100 
 
    Počet trvale bydlících obyvatel byl na začátku roku r. 2010 3991 (podle údajů statistického 
úřadu). Vývoj po r. 2000 je příznivý (ve srovnání s vývojem v okolních městech), hůře dopa-
dá srovnání s okolními obcemi. V posledních letech existují náznaky mírného růstu počtu 
obyvatel, zejména vlivem kladného salda migrace.  
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Tab. č.  Vývoj počtu obyvatel v řešeném území  po r. 2001  

rok stav 1.1. narození zemřelí 
přistěho-

vaní 
vystěho-

vaní 
přirozená 

měna 
saldo 

migrace 
změna 
celkem 

2001 4 064 36 44 78 69 -8 9 1 
2002 4 065 36 36 59 102 - -43 -43 
2003 4 022 36 36 84 87 - -3 -3 
2004 4 019 24 30 61 80 -6 -19 -25 
2005 3 994 34 41 56 89 -7 -33 -40 
2006 3 954 29 41 105 80 -12 25 13 
2007 3 967 36 35 82 81 1 1 2 
2008 3 969 37 30 74 60 7 14 21 
2009 3 990 45 41 93 96 4 -3 1 
2010 3 991        

průměr  35 37 77 83 -3 -6 -8 
 

 
 

Věková struktura obyvatel řešeného území byla v r. 2001 příznivá, dlouhodobě se však 
zhoršuje podobně jako na naprosté většině území ČR. Podíl předproduktivní věkové skupiny 
(0-14let) byl v r. 2001 18,2 %, tj. příznivý, při srovnatelném průměru okresu Karviná 17,2 %. 
Podíl obyvatel nad 60 let byl ve stejném období pouze 15,2%, tj. výrazně nižší než průměr 
okresu i ČR.  Z dlouhodobého hlediska je reálné uvažovat  dále s výrazným růstem podí-
lu osob v poproduktivním věku a mírným poklesem podílu dětí (pokračující migrace ne-
může situaci výrazněji zlepšit). Nároky na sociálně zdravotní služby budou stoupat, po-
třeba kapacit škol bude pravděpodobně stagnovat ( od r. 2001 do r. 2010 poklesl počet 
dětí 0-14 let z 739 na 581).  

   

Tab. Věková struktura obyvatel (zdroj: ČSÚ, SLDB, r. 2001) 

 celkem věková skupina věková skupina nezjištěno průměrný 

věk územní jednotka 0-14 podíl 0-14 nad 60 podíl 60+ 

Česká republika 10230060 1654862 16,2% 1883783 18,4% 3483 39 
okres Karviná 279436 48044 17,2% 47073 16,8% 28 38 
řešené území  4071 739 18,2% 620 15,2% 0 37 
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Tab. Věková struktura obyvatel (ČSÚ,  1.1.2010) 

 celkem 0-14 let 15-59 let 60-64 let 65+let 
Albrechtice 3 991 581 2 647 229 534 
podíl v % 100% 14,6% 66,3% 5,7% 13,4% 
srovnatelný     
podíl ČR 100% 14,2% 63,7% 6,9% 15,2% 

Příznivou skutečností je poměrně silná sociální soudržnost obyvatel řešeného území, vy-
plývající ze stability osídlení, z převažující formy bydlení v rodinných domech, ze společen-
ského života a tradic obce.  

    Prognóza dalšího vývoje počtu obyvatel v obci je do značné míry ovlivněna impulsy, které 
jsou poměrně obtížně odhadnutelné.  Migrace obyvatel z okolních měst bude mít rozhodující 
důsledky pro další vývoj obce. Do r. 2025 je možno očekávat mírný růst počtu obyvatel 
v obci až na 4100. V úvahu je nutno vzít jak vlastní rozvojové možnosti řešeného území 
(atraktivní příměstskou polohu a značný zájem o bydlení), tak především širší podmínky regi-
onu. Předpokládaný vývoj počtu obyvatel je podmíněn zejména přiměřenou nabídkou dis-
ponibilních stavebních pozemků a zvyšováním atraktivity vlastního bydlení v obci (zlepše-
ním obytného a životního prostředí, rozšířením vybavenosti a využitím vlastních i širších re-
kreačních předpokladů obce).  
 

 

4.2.2 Hospodářské podmínky  

Hospodářské podmínky jsou základním faktorem rozvoje sídel a regionů, s nemalými 
důsledky i pro soudržnost obyvatel území. Územní plán je vnímá zejména plošně (z hledis-
ka lokalizace ploch pro podnikání) a komplexně (především skrze nepřímé ukazatele neza-
městnanosti obyvatel a mzdové úrovně).  

Hlavním zdrojem pracovních míst v území ve vesnickém území jsou služby, zatímco tra-
diční průmysl i přes svou pokračující plošnou expanzi vykazuje dlouhodobý relativní a 
mnohdy i absolutní úbytek zaměstnanosti. Posouzení plošné přiměřenosti stávajících vý-
robních areálů je v současnosti velmi problematické, jakákoliv měřítka obzvláště pro men-
ší obce chybí. Plošná expanze ploch pro podnikání naráží na značná omezení vyplývající 
zejména z rozvojových funkcí řešeného území (bydlení, potřeba ochrany životního prostředí).  
 
Tab. Ekonomická aktivita obyvatel  
 ekonomicky 

aktivní – 
(EA) 

podíl 
EA 
v % 

neza-
městnaní 

míra ne-
zaměst-
nanosti 

EA 
v zemědě

lství 

podíl EA 
v zem. 

vyjíždě-
jící 

za prací 

podíl 
vyjíždě-
jících 

Česká republika 5253400 51% 486937 9,3% 230475 4,4% 2248404 22% 
okres Karviná 136307 49% 25508 18,7% 982 0,7% 55576 41% 
řešené území  2017 50% 284 14,1% 37 1,8% 1403 70% 

(zdroj :ČSÚ, SLDB, r.2001) 
 

Údaje z roku 2001 uváděly 2017 ekonomicky aktivních obyvatel v obci, přičemž za prací 
vyjíždělo mimo obec 1403 obyvatel. Dojížďka do obce za prací byla malá.  Počet pracovních 
míst v řešeném území je cca 250, a to především v drobném podnikání, službách a zeměděl-
ství. Obyvatelé obce vyjíždějí za prací především do Karviné, Stonavy, Horní Suché, Havířo-
va a v menší míře i do Ostravy. Obec je tedy závislá na zdrojích pracovních míst v blíz-
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kém regionu. Albrechtice vykazují v současnosti značnou míru nezaměstnanosti (10,6% - 
213 nezaměstnaných), Havířovský region 15,0% míru nezaměstnanosti. 

     Vysoká míra nezaměstnanosti v okrese (regionu) je dlouhodobě hlavním omezujícím 
faktorem rozvoje řešeného území. Řešení hospodářských problémů je v rámci systému 
územního plánování omezené. Územní plán může prověřit možnosti zlepšení situace v rámci 
vlastního řešeného území  posílením nabídky ploch pro podnikání, zlepšením technické infra-
struktury, ale i stabilizací funkčního využití ploch.  
 
 

4.2.3 Bydlení 

V roce 2010 je v řešeném území celkem cca 1510 bytů, z toho 1420 trvale obydlených. 
Podle výsledků sčítání zde v r. 2001 bylo 1369 trvale obydlených bytů, značný podíl mají by-
ty v bytových domech – celkem jich bylo 576. Počet neobydlených bytů – 83 (v r. 2001) byl 
nízký, ovlivněný skladbou zástavby, velikosti a funkci sídla. V obci nebyly vykazovány v r. 
1991 objekty individuální rekreace, novější data nejsou centrálně sledována.  K druhému byd-
lení (zahrnujícím v sobě i rekreační bydlení) je využívána velké většina formálně neobydle-
ných bytů podobně jako v jiných obcích (byty nejsou vyjmuty z bytového fondu). Celkový 
rozsah druhého bydlení je v současnosti cca 90 jednotek. 
 
Tab. Bytový fond  

 byty  
celkem 

trvale obydlené byty, z toho:  neobydlené byty 
celkem v rodinných 

domech 
v bytových 

domech 
celkem %  k rekreaci 

Česká republika 4366293 3827678 1632131 2160730 538615 12,3% 175225 
okres Karviná 109848 105167 25147 79536 4681 4,3% 350 
řešené území 1452 1369 788 576 83 5,7% 11 
(zdroj :ČSÚ, SLDB, r.2001) 
 

Tab. Věková struktura trvale obydlených bytů 

 byty postavené v období 
celkem 1946-1980 1980-1991 1991-2001 

abs, % abs. % abs. % 
Česká republika 3827678 1868940 49% 627486 16% 313769 8% 
okres Karviná 105167 74728 71% 14626 14% 5555 5% 
řešené území 1369 972 71% 136 10% 142 10% 
 

V letech 2001-2008 bylo v obci dokončeno cca 40 nových bytů; v obci je vykazován po-
měrně značný zájem o novou bytovou výstavbu. Rozvojový potenciál představuje zejména 
rozptýlená zástavba, jejíž parametry z hlediska urbanistické ekonomie však jsou neefektivní 
(vysoké náklady na sítě, jejich provoz a údržbu). Využití a doplnění této zástavby musí probí-
hat optimálním způsobem, tzn. že novou výstabu lze realizovat pouze v těch lokalitách, 
kde jsou vybudované komunikace a inženýrské sítě. 
 
Pro řešené území je možno do r. 2025 reálně uvažovat: 

1) S odpadem cca 30 bytů (ve všech formách, zčásti přeměnou na druhé bydlení; vlastní de-
molice budou tvořit pouze malou část odpadu), tj. s velmi nízkou intenzitou odpadu pod 
0,2 % ročně z celkového výchozího počtu bytů.  
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2) S potřebou cca 100 bytů pro zlepšení úrovně bydlení, především pro pokrytí nároků 
vznikajících v důsledku poklesu průměrné velikosti cenzové domácnosti, což bude před-
stavovat největší část z celkové potřeby nových bytů. Tato potřeba však nemusí být plně 
uspokojena, je možné očekávat i mírný růst soužití cenzových domácností. Soužití cenzo-
vých domácností nelze obzvláště ve vesnickém území považovat za jednoznačně negativní 
jev, určení jeho přirozené míry je problematické. V řešeném území existuje značná sociální 
soudržnost rodin a soužití cenzových domácností je i integrujícím faktorem rodin, omezu-
jícím následnou potřebu sociálně zdravotních služeb.  

3) S potřebou cca 30-50 bytů pro přírůstek počtu trvale bydlících obyvatel. Odhad je po-
měrně obtížný, nelze vyloučit ani zájem hromadných komerčních investorů o lokalizaci 
nové bytové výstavby v obci. 

 
Odhadovaný počet bytů, které budou v řešeném území realizovány do r. 2025 je cca 

150-160. U malé části (asi 10-20 bytů) je možno předpokládat jejich získání bez nároku na 
nové plochy vymezené územním plánem jako zastavitelné, a to formou nástaveb, přístaveb, 
změn využití budov, v zahradách, v prolukách v zástavbě apod. Současně je však pro přimě-
řené fungování trhu s pozemky potřeba zabezpečit převahu nabídky pozemků nad očekávanou 
poptávkou, a to minimálně o 50%, protože ne všechny pozemky, které územní plán navrhne 
k zástavbě, budou do r. 2025 zastavěny, ať už z důvodů majetkoprávních či jiných, v době 
zpracování územního plánu neznámých faktorů.  
 

Tab.  Bilance vývoje počtu obyvatel a bytů v řešeném území 

 obyvatel obydlených bytů úbytek  bytů 
 rok 2010 2025 2010 2025 do r. 2025 
 počet   3991 4100 1420 1550 30 

 
nových bytů do r. 2025 druhé bydlení 

v bytových domech 
(BD) 

v rodinných domech 
(RD) 

obytných jednotek 
r. 2010 r. 2025 

30 (30) 130 (110) 90 100 

Údaje v závorkách odpovídají očekávanému počtu bytů realizovaných na nových plochách 
vymezených v územním plánu obce jako zastavitelné. Nárůst druhého bydlení bude realizo-
ván formou odpadu trvale obydlených bytů. 
 

 

4.3 Přírodní podmínky a hodnoty 

4.3.1 Nerostné suroviny  

 Na území obce Albrechtice se nacházejí následující výhradní ložiska, chráněná ložisko-
vá území a prognózní zdroje nerostných surovin: 

Číslo Název Surovina / nerost Organizace 

14400000 CHLÚ Čs.část Hornoslezské 
pánve 

uhlí černé, zemní plyn OKD, a.s. Ostrava 

07040000 CHLÚ Karviná – Doly zemní plyn Green Gas DPB, a.s., 
Paskov 
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20044 DP Louky uhlí černé, metan OKD, a.s. Ostrava 

20034 DP Stonava uhlí černé OKD, a.s. Ostrava 

B 3070200 Důl Darkov, z.3 uhlí černé OKD, a.s. Ostrava 

B 3070201 Důl Darkov z.3  
(9. květen) 

zemní plyn Green Gas DPB, a.s., 
Paskov 

B 3070225 Důl Darkov, z.3 uhlí černé OKD, a.s. Ostrava 

B 3070900 Důl ČSM, Stonava uhlí černé OKD, a.s. Ostrava 

B 3070925 Důl ČSM uhlí černé OKD, a.s. Ostrava 

P 9012100 Bludovice - Chotěbuz uhlí černé MŽP, Praha 10 

Vysvětlivky: CHLÚ – chráněné ložiskové území 
DP  - dobývací prostor 
B  - výhradní ložisko 
P   - prognózní zdroj 
 

Všechna výše uvedená ložiska, dobývací prostory, chráněná ložisková území i prognózní 
zdroj je nutno respektovat. 

 
 

4.3.2 Poddolovaná a sesuvná území 

Na území obce Albrechtice se nachází jedno poddolované území: 

Klí č Název Surovina Rozsah Stáří 

4597 Louky nad Olší uhlí černé systém po r. 1945 

Dle Mapy důlních podmínek pro stavby v okrese Frýdek – Místek, zpracované OKD, a.s. 
IMGE, o.z. v červnu 1997, leží převážná část řešeného území v území mimo vlivy důlní čin-
nosti v ploše C2, severovýchodní část v území ve vlivech důlní činnosti, a to v ploše A, B1, C1 
a C1.1. 

 Při umisťování veškerých staveb a zařízení, které nesouvisejí s dobýváním, je nutno re-
spektovat Nové podmínky ochrany ložisek černého uhlí v chráněném ložiskovém  území čes-
ké části Hornoslezské pánve v okrese Karviná, Frýdek – Místek, Nový Jičín, Vsetín, Opava a 
jižní část okresu Ostrava – město, vydané OKD, a.s. IMGE, o.z. v únoru 1998. 

   

Na území obce Albrechtice se dále nacházejí tři sesuvná území: 

V sesuvných územích nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy. 

 

  
 

Klíč Lokalita Klasifikace Stupeň aktivity 
3616 Albrechtice u Českého 

Těšína 
sesuv aktivní 

3623 Chotěbuz sesuv potenciální 
6977 Albrechtice sesuv potenciální 



23 
 

 
 

4.3.3 Přírodní hodnoty  

a) Oblasti krajinného rázu  

Dle Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje je větší část řešeného území zařa-
zena do krajinné oblasti Podbeskydí, menší, severní část (zhruba severně od železniční tra-
ti č. 321) do krajinné oblasti Ostravsko – Karvinsko. 

 
Krajinná oblast Podbeskydí 

Jde o oblast úpatních členitých pahorkatin až vrchovin Slezských a Moravskosleských 
Beskyd. Krajina je zde harmonická, spíše drobnějšího měřítka. Pro krajinnou oblast Podbes-
kydí jsou stanoveny následující zásady pro rozhodování o změnách v území (uvedeny jsou 
pouze body, vztahující se k řešenému území): 

- Chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů 
(novou zástavbu a liniové stavby energetické infrastruktury umisťovat přednostně mimo 
pohledově exponovaná území). 

- Chránit místní kulturně historické dominanty, zejména sakrální a ostatní historické stavby. 
- Stabilizovat stávající poměr polních a trvalých zemědělských kultur, lesa, vodních ploch 

a zástavby. 
 

Krajinná oblast Ostravsko – Karvinsko 

 Jde o oblast Slezského Těšínska, která byla podstatně změněna v důsledku technické revo-
luce a následné industrializace, výrazně sídelní a industriální typ krajiny; výjimečně místy do-
chovaná lidová architektura (dřevěné kostelíky). Pro krajinnou oblast Ostravsko - Karvinsko 
jsou stanoveny následující zásady pro rozhodování o změnách v území (uvedeny jsou pouze 
body, vztahující se k řešenému území): 

- Ochrana ekologicky cenných biotopů v lokalitách s vazbou na segmentů ÚSES. 
- Pro bydlení a občanskou vybavenost přednostně využívat rezervy v rámci zastavěného 

území, zastavitelné plochy vymezovat především v návaznosti na zastavěná území při zo-
hlednění podmínek ochrany přírodních a kulturních hodnot krajiny. 

- Podporovat vymezování ploch veřejné zeleně. 
- Podporovat vymezování nových veřejných prostranství. 

 Výše uvedené zásady byly východiskem při návrhu koncepce rozvoje obce a 
v územním plánu Albrechtice jsou respektovány. 

 
 

b) Památný strom  
V řešeném území se nacházejí následující památné stromy:  

č. 1 - dub letní (Quercus robur), p.č. 483, vyhlášen 1.6. 1990; 
č. 2 - dub letní (Quercus robur), p.č. 1207, vyhlášen 20.2.2003; 
č. 3/1, 3/2 - čtyři duby letní (Quercus robur), p.č. 2286/1, vyhlášen 1.6. 1990. 

 
Památné stromy jsou v územním plánu respektovány, v jejich bezprostřední blízkosti 

se nenavrhuje žádná nová výstavba. Kromě vlastního stromu se ochranný režim vztahuje i 
na ochranné pásmo ve tvaru kruhu, se středem uprostřed kmene a poloměrem rovnajícím se 
desetinásobku průměru kmene ve výčetní výšce (130 cm nad zemí), pokud není rozhodnutím 
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stanoveno jinak. V tomto pásmu není povolena pro strom žádná škodlivá činnost jako stavby, 
terénní úpravy, odvodnění, chemizace apod.  

 
 

c) Významné krajinné prvky  
V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů, mají zvláštní postavení významné krajinné prvky – 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický 
vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou obecně le-
sy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny, které příslušný 
orgán ochrany přírody zaregistrují podle §6 zákona.  

Významné krajinné prvky musí být chráněny před poškozením a ničením. Využívají 
se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení 
jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení 
významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, 
si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. 
Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur 
pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. 

Dle informací z Magistrátu města Havířov, odboru životního prostředí, se v řešeném území 
nacházejí dva registrované významné krajinné prvky: 

Název: Naleziště „T ěšíňanky“ 
Katastrální území: Albrechtice u Českého Těšína 
Rozhodnutí: ŽP 119/1636/93 – Sm, ze dne 5.3.1993 
 
Název: Meandrující tok Stonávky  
Katastrální území: Albrechtice u Českého Těšína 
Rozhodnutí: ŽP 119/1636/93 – Sm, ze dne 5.3.1993 
 

Registrované významné krajinné prvky jsou územním plánem respektovány.  
 
 
 

4.4 Životní prostředí 

4.4.1 Znečištění ovzduší  

Z hlediska  ochrany životního prostředí je obvykle nejvýraznějším problémem obcí a jed-
notlivých sídel znečištění ovzduší. Značný vliv na kvalitu ovzduší v obci mají velké zdroje 
znečištění v regionu, které jsou v případě řešeného území relativně blízko (zejména hutní a 
energetické podniky v Ostravě, okolí Karviné a v Třinci). V úvodu je nutno připomenout, že 
řešené území je součástí největší velkoplošné oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší na 
území České republiky. 

V řešeném území mají negativní vliv na čistotu i malé zdroje znečištění (zejména 
v zimním období v inverzních, málo provětrávaných sníženinách, obvykle podél vodních to-
ků), poměrně malý a lokální vliv má doprava. Situaci příznivě ovlivňuje plynofikace obce. 
Obecně nepříznivě působí zejména nestabilní cenová (dotační) politika v oblasti paliv. Při po-
užití dřeva a uhlí pro vytápění dochází ke zvýšení emisí částic, polyaromatických uhlovodíků 
a těžkých kovů. Pokud je v lokálních topeništích spalován odpad, dochází navíc k emitování 
nebezpečných dioxinů.  
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V průběhu 90. let 20. století bylo v regionu zaznamenáno významné snížení koncentrací 
škodlivin v přízemních vrstvách atmosféry i emisí vypouštěných ze stacionárních zdrojů. Na 
celkovém sestupném trendu množství emisí ze zdrojů znečišťování se vedle postupných hos-
podářských změn výrazně projevila řada opatření ke snížení emisí realizovaných provozova-
teli zdrojů a postupná změna palivové základny u všech kategorií stacionárních zdrojů.  

    Nejbližší stanice, na které se pravidelně monitoruje imisní situace ve SO ORP Havířova, 
se nachází ve městě Havířově (stanice ČHMÚ, č. 1068).  

  Roční imisní průměry (µg/m3) 

Znečišťující látka Imisní stanice 2005 2006 2007 2008 2009 

SO2 Havířov 10,6 11,6 9,3 7,6 8,5 

Prašný aerosol  
PM10* 

Havířov 56,4 54,6 41,8 40,6 43,9 

NOx Havířov 26,7 27,7 23,4 22,6, 23,5 

 * překročen imisní limit 

    V roce 2004 bylo vydáno Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se vydává Krajský 
program snižování emisí Moravskoslezského kraje (aktualizace r. 2008). V souladu s 
ustanovením § 7 odst. 6 a § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, 
nabylo účinnosti dne 30. dubna 2009 nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2009, kterým se 
vydává Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského 
kraje. Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje je formulován 
jako „nadstavba“ Krajského programu snižování emisí Moravskoslezského kraje. Krajský 
úřad předkládá vždy do 31. prosince kalendářního roku radě kraje situační zprávu o kvalitě 
ovzduší na území kraje za předešlý kalendářní rok a o postupu realizace úkolů stanovených 
tímto nařízením.   

    Podle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o vymezení oblastí se zhoršenou kvali-
tou ovzduší (OZKO) na základě dat z let 2004 – 2008 patřilo území obce Albrechtice 
k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší, dlouhodobě zde docházelo k překročení limitní 
hodnoty pro ochranu zdraví lidí.  Příčinou je zejména překračování imisního limitu suspendo-
vané částice frakce PM10 (100% území obce) a částečně i polycyklických aromatických uhlo-
vodíků, vyjádřených jako benzo(a)pyren BaP. Při hodnocení vývoje v jednotlivých letech je 
nutno vzít v úvahu i vliv klimatických podmínek.  

S ohledem na širší vývoj a stávající situaci z hlediska kvality ovzduší je nezbytné využít 
všech možností ke zlepšení kvality ovzduší v obci, zejména přiměřeně posuzovat povolování 
umístění dalších zdrojů znečištění ovzduší v řešeném území, prosazovat optimální řešení 
v oblasti dopravy (zkvalitnění a přiměřená údržba komunikací, zpevněných ploch, výsadba 
ochranné zeleně apod) a novou bytovou výstavbu lokalizovat mimo neprovětrávané inverzní 
lokality. Zlepšení čistoty ovzduší je potřeba vnímat jako jeden z přírodních předpokladů za-
chování obytné atraktivity obce.     
 

Územním plánem nelze zásadním způsobem zlepšit kvalitu ovzduší v řešeném území, 
protože zdroje znečištění se z velké části nacházejí mimo ně (Ostrava, Karviná, Třinec, 
apod.); lze však alespoň omezit místní vlivy. 
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Opatření na ochranu obyvatel před místními negativními vlivy znečištění ovzduší jsou 
územním plánem řešena takto: 

• Lokality určené pro novou obytnou výstavbu jsou navrženy mimo inverzní sníženiny 
v dobře provětrávaných lokalitách. 

• Nejsou navrženy žádné rozvojové plochy umožňující vznik nových provozů těžkého 
průmyslu, podmínky pro využití ploch nepřipouštějí umístění dalších zdrojů znečištění 
ovzduší v řešeném území.  

• Je navrženo rozšíření plynofikace a v palivo – energetické bilanci se preferuje využití 
zemního plynu.  

 

4.4.2 Radonové riziko 

Geologické podloží České republiky je z více než dvou třetin tvořeno metamorfovanými a 
magmatickými horninami. Z toho vyplývá, že radonu pocházejícímu z geologického podloží a 
odtud pronikajícímu do objektů je nutno věnovat zvýšenou pozornost. 

Radon může pronikat do objektů jednak z hornin a zemin, které vycházejí na povrch v je-
jich základech, jednak z pitné vody, dodávané do objektů a ze stavebních materiálů, jejichž 
základem jsou obvykle přírodní materiály. Stavební materiály jsou však v současnosti sledo-
vány z hlediska radioaktivity, případy jejich použití z minulosti jsou známy, a proto je prav-
děpodobnost přítomnosti radonu z nich podstatně menší než z geologického podloží. Rovněž 
zdroje pitné vody jsou v současnosti sledovány z hlediska koncentrace radonu, a proto je malá 
pravděpodobnost, že by radon unikající z vody dodávané do objektů mohl výraznějším způ-
sobem ovlivnit objemovou aktivitu radonu v objektu. Hlavním zdrojem radonu tedy zůstává 
geologické podloží. 

Koncentrace uranu v jednotlivých typech hornin se velmi liší. Obecně lze říci, že v usaze-
ných, sedimentárních horninách se setkáváme s nižšími koncentracemi uranu než v horninách 
přeměněných, metamorfovaných tlakem a teplotou během dlouhé geologické historie jejich 
vzniku. Nejvyšší koncentrace uranu jsou obvyklé ve vyvřelých, magmatických horninách, ja-
ko jsou např. žuly, protože primárně již v době svého vzniku byly obohaceny uranem. Sedi-
mentární horniny, které vznikají usazením starších metamorfovaných a magmatických hornin 
jsou však tvořeny minerály z těchto hornin pocházejících, a proto nelze vyloučit, že při jejich 
vzniku došlo k lokálnímu nahromadění minerálů s vyšším obsahem uranu. S tím souvisejí ta-
ké hodnoty objemové aktivity radonu v těchto typech hornin.  

Orientační zatřídění větších území do kategorie radonového indexu lze provést na základě 
údajů z odvozených map radonového indexu. Podklad mapy vyjadřuje radonové riziko klasi-
fikované třemi základními kategoriemi (nízké, střední a vysoké riziko) a jednou přechodnou 
kategorií (nízké až středí riziko pro nehomogenní kvartérní sedimenty). 

Dle mapy radonového indexu lze konstatovat, že na řešeném území převládá kategorie 
přechodového radonového indexu, ojediněle se místy prolíná s kategorií nízkého radonového 
indexu.  Podloží horniny klasifikované přechodným indexem mají sice vyšší objemovou akti-
vitu radonu než horniny klasifikované nízkým indexem, ale radon díky nižší propustnosti a 
přítomnosti jílovitého pokryvu méně proniká do objektu. V jižní části řešeného území v loka-
litě Pastuchovka se vyskytuje kategorie středního radonového indexu. 
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Mapy radonového indexu neslouží pro stanovení radonového indexu na stavebním pozem-
ku ve smyslu vyhlášky č.307/2002 Sb. (Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o 
radiační ochraně). 

Při používání Odvozené mapy radonového rizika je třeba dbát následujícího upozornění: 

• Kategorie radonového rizika, vyznačené v mapě, se týkají radonu pocházejícího z 
geologického podloží. I když existuje závislost mezi objemovými aktivitami radonu v 
půdě a uvnitř objektu, je nutno si uvědomit, že zdrojem radonového rizika uvnitř objektu 
mohou být i stavební materiály, které nemají žádný vztah k lokální geologické situaci. 

• Rozdělení území do kategorií radonového rizika má pravděpodobnostní charakter. Je 
to způsobeno především vysokou plošnou variabilitou objemových aktivit radonu, 
závislou na řadě geologických i negeologických faktorů. 

• Při stanovení kategorie přímým měřením objemové aktivity radonu v půdním 
vzduchu je respektováno zařazení plochy podle největších zjištěných hodnot. Vyšší 
kategorie je stanovena i v případech geologické predispozice území k akumulaci radonu 
(např. materiál říčních teras a s vysokým podílem valounů granitoidů, propustný pokryv 
na přirozeně radioaktivních horninách). 

• Podrobné posouzení radonové rizikovosti v jednotlivých lokalitách vyžaduje přímé 
měření objemové aktivity radonu v detailním měřítku. Údaje z mapy slouží k vymezení 
rizikových oblastí, nikoliv však jako přímý a jediný podklad pro detailní interpretaci 
radonového rizika na jednotlivých stavebních plochách. 
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4.5 Kulturní a historické hodnoty území 

Na území obce se nacházejí následující nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním 
seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 

13992/8-778   filiální kostel sv. Petra a Pavla, parc. č. 1115  

45607/8-2916   budova Dělnického domu čp. 166 s pamětní deskou, par.c č. 457/1 

20304/8-779   boží muka, na rozcestí směrem na Stanislavice 

12773/8-3862   kaple, Pacalůvka, parc. č. 1612.  

V územním plánu jsou všechny nemovité kulturní památky respektovány. 

Dále se na území obce nacházejí památky místního významu, které je rovněž nutno chrá-
nit: 

- kaplička na Důlském 

- kaple na evangelickém hřbitově 

- kamenné kříže u čp. 1 a u kostela na ul. Hlavní 

- pomník obětem 2. světové války u obecního úřadu. 

 

V lokalitě Zámostí je vymezeno území s možnými archeologickými nálezy: 

5-44-13/1   Albrechtice u Českého Těšína, Zámostí. 

 

 

4.6. Limity využití území 

Limity využití území omezují změny v území z důvodů ochrany veřejných zájmů; vyplý-
vají z právních předpisů nebo jsou stanoveny na základě zvláštních právních předpisů, příp. 
vyplývají z vlastností území. 

Limity využití území obce Albrechtice jsou : 

a) limity využití území, vyplývající ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského 
kraje: 

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

-    přívodní vedení VVN 110 kV z TS Albrechtice do TS 110/22 kV Karviná – Doly 

-   vedení EZS – TR Albrechtice (VVN) - vedení 1x110 kV pro vyvedení výkonu    
z EZS 

-    PZP (Třanovice) – hranice okrasu Karviná – Karviná Doly (VTL), výstavba ply-
novodu DN 500 pro oblast Karviná – Doly 

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

- regionální biocentrum 163 Loucký les 

- regionální koridor 618 
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b) limity využití území, vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí :  

- významné krajinné prvky dle ustanovení § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – lesy, rašeliniště, vodní toky, rybní-
ky, jezera, údolní nivy  

- registrované významné krajinné prvky dle ustanovení § 46 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

- Naleziště „T ěšíňanky“, stanovený rozhodnutím Magistrátu města Havířov, odbo-
ru životního prostředí č.j. ŽP 119/1636/93-Sm, ze dne 5. 3. 1993 

- Meandrující tok Stonávky, stanovený rozhodnutím Magistrátu města Havířov, 
odboru životního prostředí č.j. ŽP 119/1636/93-Sm, ze dne 5. 3. 1993 

- památné stromy včetně ochranného pásma dle ustanovení § 46 zákona č.114/1992 
Sb.,o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: 

- dub letní (Quercus robur), parc. č. 483, vyhlášen dne 1. 6. 1990 

- dub letní (Quercus robur), parc. č. 1207, vyhlášen dne 20. 2. 2003 

- čtyři duby letní (Quercus robur), parc. č. 2286/1, vyhlášen dne 1. 6. 1990 

- ochranné pásmo lesa 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa dle 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a o doplnění některých zákonů (lesní zá-
kon) 

- nemovité kulturní památky dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů :   

- 13992/8-778  filiální kostel sv. Petra a Pavla 

- 45607/8-2916  budova Dělnického domu č.p. 166 

- 20304/8-779  boží muka 

- 12773/8-3862  kaple 

- území s možnými archeologickými nálezy dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památ       
kové péči, ve znění pozdějších předpisů: 

-  5-44-13/1  Albrechtice u Českého Těšína, Zámostí 

- ochranná pásma hřbitovů 100 m od hranice pozemku dle zákona č. 256/2001 Sb., o po-
hřebnictví a o změně některých zákonů 

- chráněná ložisková území, dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů : 

-  CHLÚ Česká část hornoslezské pánve (14400000) – uhlí černé  

-  CHLÚ Karviná - Doly (07040000) – zemní plyn  

- výhradní ložiska nerostných surovin dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití ne-
rostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů  

-  výhradní ložisko Důl Darkov, z.3 (B 3070200) – uhlí černé 

-  výhradní ložisko Důl Darkov, z.3 (9. květen)  (B 3070201) – zemní plyn 

-  výhradní ložisko Důl Darkov, z.3 (B 3070225) – uhlí černé 

-  výhradní ložisko Důl ČSM, Stonava (B 3070900) – uhlí černé 
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-  výhradní ložisko Důl ČSM (B 3070925) – uhlí černé 

- dobývací prostory nerostných surovin dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů :  

- dobývací prostor  Louky (DP 20044) – černé uhlí, metan 

- dobývací prostor  Stonava (DP 20034) – černé uhlí 

- prognózní zdroj dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP č. 363/1992 Sb., o zjišťování 
starých důlních děl a jejich registru : 

− prognózní zdroj Bludovice – Chotěbuz (P 9012100) – uhlí černé 

- poddolované území dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP č. 363/1992 Sb., o zjišťování 
starých důlních vod a jejich registru: 

- č. 4597  Louky nad Olší 

- území ve vlivu důlní činnosti – plochy A, B, C1, C1.1 

- sesuvná území 
- 3616 – Albrechtice u Českého Těšína 
- 3623 – Chotěbuz 
- 6977 – Albrechtice 

- stará zátěž území a kontaminovaná plocha – Albrechtice, lokalita Červenky 

- ochranná pásma silnic II/474, III/4743 a III/4749 15 m od osy komunikace 
v nezastavěném území dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů   

- ochranná pásma dráhy 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu 
dráhy, 30 m od osy krajní koleje vlečky dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění 
pozdějších předpisů 

- rozhledová pole křižovatek pozemních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o po-
zemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů   

- ochranná pásma vodovodních a kanalizačních řadů 1,5 m/2,5 m (do DN 500 včet-
ně/nad DN 500) od vnějšího líce potrubí dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a ka-
nalizacích  pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů 

- ochranné pásmo OOV DN 600 6 m od vnějšího líce potrubí, stanovené rozhodnutím 
OVLHZ – 1714/235/87-00 ze dne 26.8.1987 

- záplavové území toku Stonávky včetně vymezení aktivní zóny, stanovené rozhodnutím 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. 
MSK 35597/2006 ze dne 23. 2. 2006 

- záplavové území toku Chotěbuzky, stanovené rozhodnutím Okresního úřadu Karviná čj. 
RŽP/1030/2000 He-V/5 ze dne 29. 5. 2002 

- území zvláštní povodně pod vodním dílem Těrlicko  

- ochranná pásma vedení VVN 110 kV 12 (15) m od krajního vodiče, dle zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách   podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvět-
vích a o změně některých zákonů (energetický zákon),  ve znění pozdějších předpisů  
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- ochranná pásma vedení VN 22 kV – vzdušných 7 (10) m od krajního vodiče (údaj 
v závorce platí pro vedení realizovaná před 1. 1. 1995), dle zákona č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně ně-
kterých zákonů (energetický zákon),  ve znění pozdějších předpisů 

- ochranná pásma vedení VN 22 kV – kabelových vodičů – 1 m od krajního vodiče, dle 
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),  ve znění 
pozdějších předpisů   

- ochranné pásmo elektrické stanice venkovní nebo v budovách s napětím větším než 
52 kV 20 m od oplocení nebo vnějšího líce zdiva, dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmín-
kách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů   

- ochranná pásma stožárových trafostanic VN/NN 7 (10) m od objektu (údaj v závorce 
platí pro zařízení realizovaná před  1. 1. 1995), dle zákona  č. 458/2000 Sb.,  o podmín-
kách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů     

- ochranná pásma zděných trafostanic VN/NN  2 m od objektu, dle zákona č. 458/2000 
Sb., o podmínkách   podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů    

- ochranná pásma vestavěných trafostanic VN/NN 1 m od obestavění, dle zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvět-
vích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů   

- ochranná pásma VTL plynovodů 4 m od povrchu potrubí, dle zákona č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách  podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně ně-
kterých zákonů (energetický zákon),  ve znění pozdějších předpisů   

- ochranná pásma STL a NTL plynovodů 1 m od povrchu potrubí, dle zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách   podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvět-
vích a o změně některých zákonů (energetický zákon),  ve znění pozdějších předpisů   

- bezpečnostní pásma VTL plynovodů 40/20/15 m od povrchu potrubí (pro DN nad 150/ 
DN do 150/DN do100) dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),  
ve znění pozdějších předpisů  

- ochranná pásma vysokotlakých regulačních stanic plynu VTL/STL  4 m od zařízení 
dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů    

- bezpečnostní pásma vysokotlakých  regulačních stanic plynu VTL/STL  10 m od zaří-
zení dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),  ve znění 
pozdějších předpisů 

- ochranná pásma tepelných rozvodů a předávacích stanic 2,5 m od povrchu potrubí  
dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
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- ochranná pásma podzemních telekomunikačních vedení 1,5 m od krajního vedení, dle 
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejí-
cích zákonů 

- radioreléové spoje dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změ-
ně některých souvisejících zákonů 

- ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení, dle zákona č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví. 
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5. KOMPLEXNÍ ZD ŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY, 

VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH D ŮSLEDKŮ TOHOTO 
ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZ VOJE 
ÚZEMÍ 

5.1 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, vymezení ploch 
s rozdílným způsobem využití 

 Z hlediska budoucího rozvoje obce jsou hlavními prioritami: 

- dostatečná nabídka ploch pro novou obytnou výstavbu a ploch pro volnočasové aktivity 
- podpora podnikání a zvyšování počtu pracovních míst 
- rozvoj dopravní infrastruktury, zaměřený především na zajištění dopravní dostupnosti pro 

navržené zastavitelné plochy 
- rozvoj technické infrastruktury, zejména rozšíření soustavné kanalizace 
- zlepšení kvality životního a obytného prostředí, rozvoj sídelní a krajinné zeleně, ochrana 

ovzduší a vod.     

Navržená urbanistická koncepce navazuje na dosavadní stavební vývoj obce, stávající ur-
banistickou strukturu rozvíjí do nových ploch. Návrh se soustředil především na nalezení no-
vých ploch pro obytnou výstavbu, na vymezení nových ploch pro rozvoj výroby a sportovních 
zařízení a pro nová veřejná prostranství a na řešení dopravy (zejména přeložka silnice I/11 a 
doplnění komunikací v nových lokalitách). Součástí návrhu je vymezení místního systému 
ekologické stability. 

 Při návrhu koncepce rozvoje řešeného území jsme vycházeli z následujících zásad : 

- jsou respektovány architektonické, urbanistické a přírodní hodnoty řešeného území; 

- je vymezen dostatečný rozsah ploch pro novou obytnou výstavbu; 

- jsou navrženy plochy pro rozvoj sportovních a tělovýchovných zařízení; 

- jsou navrženy plochy pro rozšíření obou stávajících hřbitovů; 

- jsou navrženy plochy zeleně na veřejných prostranstvích; 

- jsou navrženy plochy pro rozvoj výroby a skladování; 

- je navržena přeložka silnice I/11; 

- je navrženo odstranění dopravních závad na komunikační síti a doplnění sítě komuni-
kací  pro navržené zastavitelné plochy; 

- jsou navrženy nové parkovací plochy; 

- je navrženo odstranění nedostatků ve vybavení území technickou infrastrukturou a 
rozšíření sítí technické infrastruktury pro navržené zastavitelné plochy.   

 

Největší rozsah navržených zastavitelných ploch představují v řešeném území plochy  
bydlení. Důvodem je značný zájem o novou obytnou výstavbu, vyplývající z příměstské 
polohy obce v sousedství města Havířova, z relativně příznivého obytného a rekreačního 
prostředí a ze zařazení řešeného území do rozvojové oblasti Ostrava OB2. Plochy bydlení 
jsou navrženy v prvé řadě v návaznosti na centrální část obce, dále pak na Novém Světě, na 
Pacalůvce a v lokalitách se soustředěnou rozptýlenou zástavbou. Plochy bydlení jsou dále 
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rozčleněny na plochy bydlení v bytových domech, plochy bydlení v rodinných domech a plo-
chy obytné smíšené. 

 Plochy smíšené obytné venkovské SO představují největší rozsah navržených ploch pro 
bydlení; vyplývá to z charakteru stávající zástavby, kde převažuje rozptýlená venkovská 
zástavba mnohdy s hospodářským zázemím. Zastavitelné plochy smíšené obytné venkov-
ské jsou vymezeny jako dostavba lokalit s rozptýlenou zástavbou, zejména v místních částech 
Zadky, Paseky, Pardubice a Zámostí. 

Druhý největší rozsah navržených zastavitelných ploch přísluší plochám bydlení v rodin-
ných domech BI; zástavba tohoto typu převládá v centrální části obce a v nově realizova-
né výstavbě, zejména v lokalitách Pacalůvka, Písečná a Bělehradská – jde o vilové čtvrti 
městského charakteru. Zastavitelné plochy bydlení  v rodinných domech jsou vymezeny 
zejména v lokalitách navazujících na soustředěnou zástavbu v centru obce, dále pak v místní 
části Pacalůvka a v lokalitách Písečná a Bělehradská. 

Nové plochy bydlení v bytových domech BH jsou vymezeny pouze dvě, a to plocha pře-
stavby na ul. Obecní a zastavitelná plocha v lokalitě Hornická; o bydlení v bytových domech 
není v obci velký zájem. 

Nové plochy zahrádkových osad RZ se nenavrhují. 

Nové plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury OV se nenavrhují. 

 Nová plocha tělovýchovných a sportovních zařízení OS je navržena na ul. Školní pro 
vybudování nového hřiště, čímž se zlepší nabídka možností využití volného času v obci. 

Nové plochy hřbitovů OH jsou vymezeny na ul. Bělehradské a Školní pro rozšíření stá-
vajících hřbitovů, které svou kapacitou již nestačí. 

 Poměrně značný rozsah navržených ploch představují plochy veřejných prostranství – 
plochy pěších a vozidlových komunikací a plochy zeleně na veřejných prostranstvích. 

Plochy pěších a vozidlových komunikací PV jsou navrženy především v souvislosti s no-
vou obytnou zástavbou pro zajištění  dopravní obsluhy zastavitelných ploch. Rovněž plo-
chy zeleně na veřejných prostranstvích ZV, tj. nové parky a parkově upravené plochy jsou 
navrženy v návaznosti na navržené plochy soustředěné obytné zástavby v souladu 
s požadavky §7 odst.2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,o obecných požadavcích na využívání území, 
ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb. 

Nové plochy dopravy silniční DS jsou vymezeny pro vybudování přeložky silnice I/11 
včetně souvisejících úprav komunikační sítě, pro směrovou úpravu silnice III/4749 
v severní části k.ú., pro vybudování okružních křižovatek na ulici Hlavní a pro výstavbu 
čerpací stanice pohonných hmot v severní části obce u železničního podjezdu. 

Nové plochy dopravy drážní DD se nenavrhují. 

Nové plochy parkovací a odstavné DP jsou navrženy na ul. Hlavní, v návaznosti na areál 
řadových garáží pro zvýšení kapacity parkovacích ploch v obci. 

Zastavitelné plochy technické infrastruktury TI jsou vymezeny pro rozšíření rozvodny 
a pro rozšíření čerpací stanice u ZŠ; důvodem jsou požadavky na zlepšení provozních 
podmínek těchto zařízení. 

Zastavitelná plocha výroby zemědělské VZ je navržena pouze jedna, a to pro rozšíření 
Farmy Stonava v severní části k. ú. Důvodem je požadavek vlastníka na rozšíření provozu. 

Zastavitelná plocha lesního hospodářství VL  je navržena pro výstavbu hájenky na ulici 
Pasecké pro potřeby hospodaření na lesních pozemcích. 
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Zastavitelná plocha výroby průmyslové VP je navržena u rozvodny, zastavitelné plo-
chy výroby drobné VD jsou navrženy na Rakovci a na ul. Hlavní; důvodem je především 
zlepšení hospodářských podmínek obce. 

 

Pro navržené zastavitelné plochy je stanoveno pořadí změn v území – etapizace. Do 1. 
etapy výstavby jsou zařazeny ty zastavitelné plochy, které lze napojit na již vybudovanou vo-
dovodní síť a kanalizaci a plochy v lokalitách, kde bude zásobování pitnou vodou a likvidace 
odpadních vod zajištěno individuálně. Výstavba na ostatních zastavitelných plochách se při-
pouští až ve 2. etapě – po vybudování vodovodu a kanalizace. Důvodem pro stanovení takto 
definované etepizace je požadavek, aby nebyly budovány individuální studny a domovní 
ČOV, žumpy, příp. zařízení pro individuální likvidaci odpadních vod do vsaku 
v lokalitách, kde je plánována výstavba vodovodu a soustavné kanalizace. Výstavbou indivi-
duálních studní dochází k narušení hladiny spodní vody na okolních pozemcích, likvida-
ce odpadních vod v žumpách a do vsaku může negativně ovlivnit kvalitu podzemní vody 
v okolí, což ohrozí vody v okolních studnách.   

 

Územní plán Albrechtice není zpracován ve variantách. 

 

Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 

Pro potřebu rozhodování o využití ploch je celé řešené území rozčleněno na plochy 
s rozdílným způsobem využití.   

Pro každý typ ploch s rozdílným způsobem využití jsou územním plánem stanoveny : 

• podmínky pro využití ploch s určením : 

- hlavního využití (převažujícího účelu využití) 
- přípustného využití (využití, které lze v ploše obecně připustit s podmínkou, že nebude 

negativně ovlivňovat hlavní využití)  
- nepřípustného využití (využití, které se v dané ploše nepřipouští) 

• podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu. 

Podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rá-
zu jednotlivých ploch jsou uvedeny v tabulkách, které jsou součástí textové části I.A. Tyto 
podmínky je nutno respektovat při rozhodování o využití ploch, o lokalizaci objektů, zařízení, 
areálů a činností na jednotlivých pozemcích. Dále je nutno při rozhodování o využití ploch 
respektovat limity využití území, kterými může být využití ploch omezeno. 

V rámci řízení následujících po vydání územního plánu je nutno jednotlivé záměry posou-
dit v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA) dle zákona na posu-
zování vlivů na životní prostředí, pokud tyto záměry budou naplňovat některá z ustanovení §4 
uvedeného zákona. 
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V řešeném území jsou vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využitím (dle 
§ 3 odst. 4 vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb.) :  

plochy bydlení (§ 4):        

- plochy bydlení v bytových domech     BH 

- plochy bydlení v rodinných domech     BI 

plochy rekreace (§ 5): 

- plochy zahrádkových osad        RZ 

plochy občanského vybavení  (§ 6):        

- plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury   OV 

- plochy tělovýchovných a sportovních zařízení     OS 

- plochy hřbitovů               OH 

plochy veřejných prostranství (§ 7):       

- plochy pěších a vozidlových komunikací       PV 

- plochy zeleně na veřejných prostranstvích       ZV 

plochy smíšené obytné (§ 8)           SO 

plochy dopravní infrastruktury (§ 9) : 

- plochy dopravy silniční             DS 

- plochy dopravy drážní             DD 

- plochy parkovací a odstavné           DP 

plochy technické infrastruktury (§ 10)        TI 

 plochy výroby a skladování (§ 11) :        

- plochy výroby zemědělské           VZ 

- plochy lesního hospodářství           VL 

- plochy výroby průmyslové            VP 

- plochy výroby drobné             VD 

plochy zemědělské (§ 14): 

-   plochy orné půdy a trvalých travních porostů     Z 

-   plochy zahrad a sadů             ZS          

plochy lesní (§ 15)               L 

plochy vodní a vodohospodářské (§ 13)         VV 

plochy smíšené nezastavěného území (§ 17)      NS 

plochy přírodní (§ 16)              PP 

  

 

 



37 
 

Charakteristika jednotlivých typ ů ploch  

Plochy bydlení v bytových domech  BH 

 Zahrnují plochy stávající i navržené vícepodlažní bytové zástavby včetně ploch zeleně, 
dětských hřišť, hromadných garáží, komunikací, parkovišť, odstavných a manipulačních 
ploch, chodníků a pěších stezek. Součástí  těchto ploch mohou být i zařízení občanského vy-
bavení slučitelná s bydlením a sloužící zejména obyvatelům v takto vymezené ploše.  

 

Plochy bydlení v rodinných domech BI 

 Zahrnují převážnou část stávající a navrženou nízkopodlažní obytnou zástavbu v centrální 
části obce, na Pacalůvce a na Novém Světě. Jde o plochy s převažující funkcí obytnou, dopl-
ňuje ji funkce obslužná (občanské vybavení), plochy veřejné zeleně a menší sportovní zaříze-
ní; přípustná je také výstavba zařízení drobné výroby, která nesnižují kvalitu prostředí a po-
hodu bydlení, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené plo-
še.   

 

Plochy zahrádkových osad  RZ 

 Zahrnují stávající zahrádkové osady. Připouští se zde výstavba zahrádkářských chatek, 
oplocení, stavby skleníků, altánů, pergol, zahradních krbů apod.  

 

Plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury  OV 

 Zahrnují stávající a navržené pozemky  staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělá-
vání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a 
ochranu obyvatelstva, a to včetně ploch veřejných prostranství, ploch veřejné zeleně, komuni-
kací, parkovišť, odstavných a manipulačních ploch, chodníků apod.  

 

Plochy tělovýchovných a sportovních zařízení  OS  

Zahrnují stávající a navržené pozemky, stavby a zařízení sportovních a tělovýchovných 
areálů pro organizovanou i neorganizovanou sportovní a rekreační činnost včetně provozního 
zázemí, ploch veřejné zeleně, ploch veřejných prostranství apod. Připouštějí se zde i stavby 
pro ubytování, stravování, maloobchod a služby s přímou vazbou na hlavní funkci. 

 

Plochy hřbitovů OH 

Zahrnují plochy stávajících a navržených hřbitovů (veřejných pohřebišť). Připouští se zde 
pouze výstavba zařízení bezprostředně souvisejících s funkcí a provozem hřbitovů. 

 

Plochy pěších a vozidlových komunikací  PV 

 Zahrnují plochy stávajících i navržených místních komunikací, náměstí a významných pě-
ších komunikací. Připouštějí se zde drobné stavby občanského vybavení slučitelné s účelem 
plochy, prvky drobné architektury a mobiliáře, přístřešky pro hromadnou dopravu, stavby sítí 
a zařízení technické infrastruktury apod. 
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Plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV 

 Zahrnují stávající i navržené  samostatné plochy veřejně přístupné zeleně (parky, parkově 
upravená zeleň). Připouštějí se zde drobné stavby a zařízení pro účely kulturní a církevní, re-
laxační, rekreační, sportovní a odbytová zařízení, veřejná hygienická zařízení apod.  

 

Plochy smíšené obytné SO 

Zahrnují stávající i navrženou rozptýlenou zástavbu v místních částech Zadky, Paseky, 
Pardubice, Zámostí a Červenky. Charakteristické je zde prolínání funkcí – funkce obytná je 
dominantní, doplňuje ji funkce obslužná (občanské vybavení), výrobní (zemědělské usedlosti, 
drobná a řemeslná výroba), případně i rekreační – objekty rodinné rekreace. 

 

Plochy dopravy silniční  DS 

 Zahrnují plochy tělesa navržené přeložky silnice I/11 včetně souvisejících staveb, pozemky 
silnic a staveb dopravních zařízení (čerpací stanice pohonných hmot, apod.). Připouštějí se 
zde pouze takové stavby a zařízení, které neomezí hlavní využití ploch a nejsou v rozporu se 
silničním provozem. 

 

Plochy dopravy drážní DD 

 Zahrnují pozemky, stavby a zařízení železniční dopravy včetně náspů, zářezů, opěrných 
zdí apod. Na těchto plochách se připouštějí pouze stavby související s železniční dopravou, 
stavby ubytovacích a stravovacích zařízení, stavby pro obchod a služby a stavby sítí a zařízení 
technické infrastruktury.  

 

Plochy parkovací a odstavné DP 

 Zahrnují plochy stávajících i navržených parkovacích a odstavných stání, hromadných a 
řadových garáží. Připouštějí se zde pouze stavby a zařízení bezprostředně související s danou 
funkcí. 

 

Plochy technické infrastruktury  TI 

 Zahrnují stávající i navržená plošná zařízení technické infrastruktury (transformační stani-
ce, ČOV, vodojemy, regulační stanice, apod.) včetně souvisejících staveb a zařízení. 

 

Plochy zemědělské výroby  VZ 

Zahrnují stávající zemědělské výrobní areály a plochu navrženou pro rozšíření Farmy Sto-
nava v severní části k. ú. Hlavní využití těchto ploch představují stavby a zařízení zeměděl-
ských provozů pro živočišinou a rostlinnou výrobu, připouštějí se zde také stavby skleníko-
vých areálů a zahradnictví, stavby pro lehký průmysl, drobnou a řemeslnou výrobu, pro skla-
dování, pro chov zvířat pro sportovně rekreační účely, stavby čerpacích stanic pohonných 
hmot, zejména pro vlastní potřebu, stavby pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdro-
jů, apod. 
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Plochy lesního hospodářství   VL 

 Zahrnují plochu navrženou pro výstavbu hájenky na ulici Pasecké. Připouštějí se zde pouze 
stavby související s lesním hospodářstvím a myslivostí, včetně sítí a zařízení technické a do-
pravní infrastruktury. 

 

Plochy výroby průmyslové  VP 

Zahrnují stávající i navržené areály průmyslové výroby – lehkého průmyslu. Připouští se 
zde stavby pro lehký průmysl, drobnou a řemeslnou výrobu, pro výrobní a technické služby, 
stavby pro skladování a pro velkoobchod, stavby občanského vybavení komerčního typu pro 
obchod a služby, stavby pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů, stavby čerpa-
cích stanic pohonných hmot, stavby autobazarů, autoservisů, pneuservisů a myček, apod. 

 

Plochy výroby drobné  VD 

 Zahrnují stávající a navržené areály staveb a zařízení pro řemeslnou, kusovou a malosério-
vou výrobu, výrobní a technické služby včetně souvisejících skladů, obchodních ploch a ad-
ministrativních budov, stavby pro skladování a pro velkoobchod, stavby občanského vybavení 
komerčního typu pro obchod a služby, stavby pro komerční výrobu energie z obnovitelných 
zdrojů, stavby čerpacích stanic pohonných hmot, stavby autobazarů, autoservisů, pneuservisů 
a myček, apod. Nepřipouští se zde realizace staveb a zařízení výroby a výrobních služeb 
s negativními vlivy přesahujícími vlastní areál.  

 

Plochy orné půdy a trvalých travních porostů  Z 

 Zahrnují pozemky zemědělského půdního fondu včetně drobných ploch náletové zeleně na 
nelesní půdě, ploch účelových komunikací, drobných vodních toků apod. Součástí těchto 
ploch jsou také lokální biokoridory územního systému ekologické stability. 

Tyto plochy jsou učeny především pro zemědělskou prvovýrobu (rostlinná výroba, pastev-
ní chov skotu a ovcí) a nepřipouštějí se na nich žádné nové stavby s výjimkou staveb pro ze-
mědělskou prvovýrobu s přímou vazbou na činnost provozovanou v daném území, staveb 
účelových zařízení pro zemědělskou výrobu (přístřešky pro pastevní chov skotu a obcí, napa-
ječky, stavby pro letní ustájení dobytka, stavby pro skladování sena a slámy, včelnice a včelí-
ny), staveb zařízení pro ochranu ZPF, pro stabilizaci a intenzifikaci rostlinné výroby, apod.  

  

Plochy zahrad a sadů  ZS 

Zahrnují plochy stávajících i navržených zahrad, které nejsou součástí ploch bydlení. Při-
pouští se zde pouze stavby oplocení, stavby skleníků, přístřešků pro ukládání nářadí a země-
dělských produktů, stavby altánů, pergol, bazénů, ohnišť apod. 

 

Plochy lesů  L 

Zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa; jejich součástí jsou i lokální prvky územní-
ho systému ekologické stability. Na těchto plochách lze realizovat pouze stavby sloužící 
k zajišťování provozu lesních školek, k provozování myslivosti a lesního hospodářství, stavby 
zařízení, která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny, stavby přístřešků pro turisty, drobné 
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sakrální stavby, stavby účelových komunikací, stavby chodníků a stezek pro pěší, stavby cyk-
lostezek, stavby vodních nádrží a stavby na vodních tocích.  

 

Plochy vodní a vodohospodářské VV 

Zahrnují plochy stávajících vodních nádrží a toků. Připouštějí se zde pouze zařízení proti-
povodňové ochrany, technické vodohospodářské stavby, úpravy pro zlepšení retenčních 
schopností krajiny, stavby mostů a lávek, stavby malých vodních elektráren, apod. 

 

Plochy smíšené nezastavěného území NS 

Zahrnují pozemky se vzrostlou zelení na nelesní půdě (náletovou zeleň); jejich součástí 
jsou i lokální biokoridory ÚSES. 

Na těchto plochách lze realizovat pouze stavby sloužící k provozování myslivosti a lesního 
hospodářství, stavby zařízení, která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny, stavby přístřešků 
pro turisty, drobné sakrální stavby, stavby účelových komunikací, stavby chodníků a stezek 
pro pěší, stavby cyklostezek, stavby vodních nádrží a stavby na vodních tocích.    
 
 
Plochy přírodní PP 

 Zahrnují plochy územního systému ekologické stability regionálního významu a lokální 
biocentra územního systému ekologické stability. Představují těžiště zájmu ochrany přírody a 
území a základní předpoklad jeho ekologické stability.  

 Na těchto plochách se nepřipouští žádná výstavba, s výjimkou zařízení, která jsou v zájmu 
ochrany přírody a krajiny, sítí technické infrastruktury, jejichž trasování mimo plochy přírod-
ní by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné, staveb malých vodních nádrží a staveb na 
vodních tocích a staveb pěších, cyklistických a účelových komunikací s povrchovou úpravou 
blízkou přírodě.  Nezbytné střety komunikací a sítí technické infrastruktury s plochami pří-
rodními je nutno minimalizovat. 

 

 

5.2 Bydlení 

V řešeném území předpokládáme do r. 2025 realizaci celkem cca 160 bytů, z toho cca 30 
bytů v bytových domech a 130 bytů v rodinných domech. Z počtu nových bytů v rodinných 
domech předpokládáme přibližně u 10% realizaci bez nároků na nové zastavitelné plochy 
vymezené v územním plánu, realizované formou přístaveb a nástaveb stávajících objektů, 
příp. výstavbou na plochách, zahrnutých  v územním plánu do zastavěného území (viz kap. 
4.3.2 Bydlení).  

 Rozsah a kapacita navržených zastavitelných ploch v územním plánu by však měla být 
min. o 50%, lépe však až o100% vyšší než je přepokládaný rozsah nové výstavby, a to proto, 
že vzhledem k efektivnímu fungování trhu s pozemky je žádoucí, aby nabídka stavebních 
ploch převyšovala potencionální poptávku. Tím se vytváří převis nabídky, sloužící regulaci 
cen pozemků. 
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 Kapacita navržených ploch pro bydlení je následující : 

a) plochy bydlení v bytových domech BH 

lokalita Hornická (Z33)    cca 34 bytů 

lokalita Obecní (P1)    cca 6 bytů 

     celkem v bytových domech           cca 40 bytů 

 

b) plochy bydlení v rodinných domech BI 

Pacalůvka 

lokalita Rekreační (Z9,Z10)      cca 13 RD 

dostavby proluk (Z7, Z8)       cca 5 RD 

celkem             cca 18 RD 

Nový Svět 

lokalita Pomezní (Z11, Z12)      cca 10 RD 

lokalita Nádražní (Z13)        cca 5 RD 

lokalita Bažantnice (Z14, Z15)     cca 12 RD 

celkem             cca 27 RD 

Albrechtice - Střed 

lokalita Písečná (Z22, Z23, Z24, Z25)   cca 50 RD 

lokalita Bělehradská (Z27, Z28, Z29, Z30) cca 50 RD 

lokalita Luční (Z31)         cca 22 RD 

celkem             cca 122 RD 

celkem na plochách BI       cca 167 RD 

 

c) plochy smíšené obytné SO 

Zadky 

lokalita Sušská (Z1)         cca 6 RD 

lokalita Lesní (Z3)         cca 7 RD 

dostavby proluk          cca 2 RD 

celkem             cca 15 RD 

Paseky 

lokalita Osvobození (Z38, Z39, Z41, Z42) cca 10 RD 

lokality Pasecká I., II., VIII., IX.(Z47, Z48,                                                                             
Z51, Z52, Z53, Z57)         cca 18 RD 

dostavby proluk          cca 10 RD 

celkem             cca 38 RD 
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Zámostí 

lokalita Vrbiny (Z60, Z61, Z62)     cca 12 RD 

lokalita Pardubická I. (Z73)      cca 16 RD 

dostavby proluk          cca 20 RD 

celkem             cca 48 RD 

Pardubice 

lokalita Pardubická (Z91, Z93, Z96, Z97,                      
Z99, Z100)            cca 20 RD 

dostavby proluk          cca 17 RD 

celkem             cca 37 RD 

celkem na plochách SO       cca 138 RD 

 

celkem v řešeném území       cca 305 RD 

 

V územním plánu jsou tedy vymezeny plochy umožňující výstavbu cca 40 bytů v byto-
vých domech a cca 350 bytů v rodinných domech (předpoklad 1,15 bytu/1 RD), což před-
stavuje převis nabídky o cca 140%. 

Rozsah ploch, navržených pro obytnou výstavbu, tak poněkud převyšuje obvyklý převis 
nabídky. Důvodem je především skutečnost, že řešené území leží v rozvojové oblasti Ost-
rava OB2, tedy v území ovlivněném rozvojovou dynamikou krajského města Ostravy a 
husté sítě vedlejších center a urbanizovaného osídlení. Z toho vyplývá značný zájem o 
novou výstavbu rodinných domů i ze strany komerčních investorů, vyplývající z polohy 
obce v sousedství města Havířova. Dalším důvodem je požadavek obce převzít do územního 
plánu plochy, na nichž byla dle dosud platného ÚP výstavba RD možná (tzv. zóny obytné – 
individuálního bydlení – rozptýleného) a s níž jejich vlastníci dlouhodobě počítají. 

 

 

5.3 Občanské vybavení  

Rozsah zařízení občanského vybavení v obci je dostatečný, za širší škálou občanského vy-
bavení dojíždějí obyvatelé do Havířova.  

Další rozvoj občanského vybavení je možný v souladu s hlavním a přípustným využi-
tím jednotlivých funk čních ploch; konkrétně navržené zastavitelné plochy jsou uvedeny dá-
le. 

 

a) Zařízení veřejné infrastruktury 

Zařízení školství 

V obci jsou školská zařízení s českým i polským vyučovacím jazykem; ZŠ s českým vyu-
čovacím jazykem je umístěna v areálu na ulici Školní, na pravém břehu Stonávky (kapacita 
400 míst), MŠ s českým vyučovacím jazykem na ul. Obecní (kapacita 75 míst), ZŠ a MŠ 
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s polským vyučovacím jazykem v areálu na ulici Školní, na levém břehu Stonávky (kapacita 
ZŠ – 50 míst, MŠ – 20 míst).  

Kapacita stávajících zařízení je dostatečná, nové plochy pro zařízení školství se nena-
vrhují . 

 

Zařízení zdravotnická 

V obci je zdravotní středisko s ordinacemi dětského, praktického a zubního lékaře; v ob-
jektu je také lékárna, místnosti pro rehabilitaci, masáže apod. 

Stávající zařízení odpovídjí potřebám obce, nové plochy pro zařízení zdravotnická se 
nenavrhují. 

 

Zařízení sociální péče  

V obci je dům s pečovatelskou službou s 12 byty. 

Jeho kapacita je dostatečná, nové plochy pro zařízení sociální péče se nenavrhují. 

 

Zařízení kulturní a církevní  

 V objektu Dělnického domu je sál s kapacitou cca 150 míst, další sál s kapacitou cca 100 
míst a klubovny jsou v Domě PZKO. Knihovna je umístěna v objektu bývalé MŠ na ulici 
Kostelní. Z církevních zařízení jsou v obci dva římskokatolické a jeden evangelický kostel. 

Stávající zařízení jsou dostatečná, nové plochy pro tato zařízení se nenavrhují. 

 

Zařízení obecní samosprávy, veřejně prospěšné služby   

 V obci je obecní úřad, pošta, služebna obecní policie, hasičská zbrojnice a dva hřbito-
vy - římskokatolický na ul. Školní, evangelický na ul. Bělehradské.  

Nové plochy se navrhují pro rozšíření obou hřbitovů, jejichž kapacita již nedostačuje 
potřebám obce (plochy č. Z26, Z58). 

 

b) Zařízení sportovní a tělovýchovná 

 V obci je velký sportovní areál FK Baník Albrechtice se dvěma fotbalovými hřišti, te-
nisové kurty v areálu Pamol, v areálu Správy silnic Moravskoslezského kraje a na sídlišti. Na 
Zámostí je rekreační areál a hřiště na paintball, na ul. Kostelecké jízdárna JK Hipo – Po-
hoda a v areálu Bělehrad Jezdecká škola. 

Nová plocha je navržena na ulici Školní pro rozšíření sportovního areálu (plocha č. 
Z59), čímž se zlepší možnosti sportovního vyžití v obci. 

 

c) Zařízení komerčního typu  

 V obci je několik nákupních středisek, prodejen (z části nevyužitých) a stravovacích zaří-
zení, další drobné prodejny a provozovny služeb jsou umístěny v obytné zástavbě.  

Nové konkrétní plochy pro zařízení komerčního typu se nenavrhují, žádné požadavky 
nebyly v průběhu zpracování územního plánu vzneseny. 
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5.4 Výroba 

5.4.1 Zemědělská výroba 

Kolem areálů živočišné výroby jsou v územním plánu navržena ochranná pásma (OP), 
vymezující území, která jsou provozem těchto zařízení negativně ovlivňována. Do těchto pá-
sem nelze umisťovat stavby vyžadující hygienickou ochranu (školská a dětská zařízení, budo-
vy sloužící k obytným, potravinářským, tělovýchovným a rekreačním účelům apod.) 

V současné době není k dispozici žádný závazný předpis pro výpočet ochranných pásem 
pro zařízení živočišné výroby. Jako nejvhodnější vodítko pro návrh ochranných pásem jsme 
použili „Metodický návod pro posuzování chovů zvířat z hlediska ochrany zdravých životních 
podmínek“ (zpracoval ing.M.Klepal - Brno ).   

      Převládající směr větrů je jihozápadní. Korekce dle četnosti větru se omezuje 30% 
v kladném i záporném smyslu.  

Relativní četnost směru větrů v %  
S SV V JV J JZ Z SZ klid součet 
11,0 12,0 7,0 6,0 8,0 28,0 9,0 10,0 9,0 100 

  
1/8 calmu  = 1,125 

směr podíl podíl + 1/8 x 8 + korekce aktuální 
větru  calmu    směr 

S 11,0 12,125 97,0 - 3 - 3 J 
SV 12,0 13,125 105 + 5 + 5 JZ 
V 7,0 8,125 65 - 35 - 30 Z 
JV 6,0 7,125 57 - 43 - 30 SZ 
J 8,0 9,125 73 -2 7 - 27 S 

JZ 28,0 29,125 233 + 133 + 30 SV 
Z 9,0 10,125 81 - 19 - 19 V 

SZ 10,0 11,125 89 - 11 - 11 JV 
 
Vysvětlivky : 
En = emisní číslo 
K = korekce v % 
EKn = emisní číslo korigované 
rOP = poloměr ochranného pásma  

 
V řešeném území se nacházejí následující areály a zařízení živočišné výroby: 

Farma Stonava – ve Stonavě, při hranici s k. ú. Albechtice u Českého Těšína, je umístěna 
farma pro výkrm prasat. V řešeném území je jen jedna stáj, zbytek objektů se nachází 
v katastrálním území Stonava. Kapacita farmy je 350 ks prasnic, 1400 ks předvýkrm prasat 
(do 35 kg) a 1900 ks výkrm prasat. Navržené ochranné pásmo zasahuje do řešeného úze-
mí, ale nezasahuje žádný objekt hygienické ochrany. Pro rozšíření farmy je navržena 
plocha navazující na areál farmy jižním směrem (plocha č. Z37). 
 
kategorie zvířat skutečný 

počet ks 
průměrná 
váha  kg 

počet standar- 
dizovaných ks 

emisní 
konstanta 

emisní 
číslo 

prasnice 350 200 350 0,006 2,1 
předvýkrm prasat 1400 25 500 0,0033 1,65 
výkrm prasat 1900 70 1900 0,0033 6,27 
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En  = 10,02 
Korekce na technologii - 30 % (technologie ustájení, mechanické výduchy ve střeše) 
EKn  = 7,014 
 
 S SV V JV J JZ Z SZ 
K - 27 + 30 - 19 - 11 - 3 + 5 - 30 - 30 
EKn 5,1173 9,1182 5,6813 6,2425 6,8035 7,3647 4,9098 4,9098 
rOP 316,95 440,54 336,42 354,97 372,82 312,09 309,56 309,56 

rOP = 310 m  až 440 m.   
 
Soukromě hospodařící zemědělci: 
 
Ing. Stanislav Nevřela – celkem obhospodařuje 30 ha zemědělských pozemků a 15 ha les-
ních pozemků. Ze zemědělských pozemků zaujímá 8,20 ha ovocný sad, který je v nájmu. 
V obci má statek Bělehrad – objekty jsou využívány  jako sklady pro rostlinnou výrobu. Jedna 
stáj je v nájmu  - Dagmar Hladká  - 10 ks jezdeckých koní. Stáj je v dostatečné vzdálenosti od 
objektů hygienické ochrany, proto nenavrhujeme ochranné pásmo. Areál zůstává 
v územním plánu beze změny. 
 
Ing. Milan Smelík – celkem obhospodařuje 14 ha zemědělských pozemků a 4 ha lesních po-
zemků. V obci má farmu se stájí, víceúčelovým skladem a provozní budovou. Dále je zde ob-
jekt pro kovovýrobu.Ve stáji jsou umístěni jen čtyři jezdečtí  koně, chov skotu  (Higland catt-
le) – 14 ks je celoročně umístěn na pastvinách, ochranné pásmo proto nenavrhujeme. Are-
ál zůstává v územním plánu beze změny. 
 
JK Hipo – Pohoda (Eva Nohelová) – celkem obhospodařuje 7 ha zemědělských pozemků – 
vše trvalé travní porosty. Součástí ranče je stáj pro 14 jezdeckých koní, sklad sena a jízdárna. 
V blízkosti stáje je umístěn jen vlastní rodinný dům, jinak je stáj v dostatečné vzdálenosti od 
objektů hygienické ochrany. Ochranné pásmo proto nenavrhujeme. V územním plánu je 
areál zařazen do ploch smíšených obytných a zůstává beze změny. 
 
Farmu Červenky má ve vlastnictví Tomáš Korzec. Objekty farmy jsou ve špatném stavu, 
nevyužívané. V době zpracování územního plánu není ujasněno další využití, případně záměr; 
areál proto zůstává v územním plánu beze změny, ochranné pásmo nenavrhujeme. 
 
 
 

5.4.2 Lesní hospodářství  
Lesnatost : 
katastrální území výměra katastrálního 

území  ha 
výměra lesních      
pozemků   ha 

podíl na výměře 
katastru   % 

Albrechtice u Č. Těšína 1268 323 25 
 
      Lesy jsou v řešeném území zastoupeny většími lesními celky v západní a severovýchodní  
části katastrálního území, několika menšími lesními celky v celém řešeném území a břeho-
vými porosty podél vodotečí. 

      Na lesních pozemcích mají právo hospodařit Lesy ČR s.p. Lesní správa Ostrava se 
sídlem v Šenově. Lesní hospodářský plán pro lesní celek Ostrava má platnost od 1.1.2008  do 
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31.12.2017. Malá část lesních pozemků je ve vlastnictví soukromých vlastníků – jen menší 
výměry. 

 
Na ulici Pasecké je navržena plocha pro výstavbu hájenky (plocha č. Z55) pro potřeby 

hospodaření na přilehlých lesních pozemcích. Dopad navrženého řešení na pozemky určené 
k plnění funkcí lesa je popsán v samostatné kapitole č.7. 

 

 
5.4.3 Průmyslová výroba, výrobní služby, technické služby 

V obci je několik areálů výroby a technických služeb. V územním plánu zůstávají 
všechny beze změny, pro rozvoj výroby a skladování je navržena nová plocha výroby prů-
myslové VP v lokalitě U u rozvodny (plocha č. Z6) a dvě plochy výroby drobné VD – na 
Rakovci (plocha č. Z21) a v lokalitě U garáží (plocha č. Z34). Součástí nově realizovaných 
ploch výroby a skladování musí být výsadba ochranné zeleně. 

Důvodem pro vymezení nových zastavitelných ploch výroby a skladování je přede-
vším snaha o zlepšení hospodářských podmínek v obci se značnou mírou nezaměstna-
nosti.  

 

5.5 Rekreace, cestovní ruch 

Obec Albrechtice leží mimo rekreační oblasti, nejsou zde žádná rekreační zařízení. Poměr-
ně členitý terén území obce a sousedství Těrlické přehrady však dává předpoklady pro pěší 
turistiku a cykloturistiku. 

Řešeným územím procházejí tři značené turistické trasy – červená č. 6027, zelená č. 
4869 a žlutá č. 7895 a tři cykloturistické trasy – dálková cyklotrasa č. 56 a lokální 
cyklotrasy č. 6097 a 6100. Nové značené turistické trasy ani cykloturistické trasy se 
v územním plánu nenavrhují, návrh nové infrastruktury pro cyklisty se soustřeďuje na 
vymezení stezek pro cyklisty nebo pro společný provoz chodců a cyklistů. Za prioritní lze 
považovat především úseky, které jsou vedeny podél silně zatížených komunikací a které jsou 
důležité k překonání bariér v území jako např. zeleň nebo hlavní silniční tahy. Jde především 
o realizaci stezky pro cyklisty podél silnice III/4743 a její přeložky s odbočkou k ul. 
Hrázní. Tyto úseky jsou určeny pro bezkolizní zpřístupnění turisticky atraktivní Těrlické 
přehrady a ostatních cílů v řešeném území i mimo něj.  

Rekreaci slouží také sportovní zařízení v obci; pro zlepšení možností sportovního vyžití v 
obci je navržena plocha navazující na areál FK Baník Albrechtice (plocha č. Z59). 

 

5.6 Systém sídelní zeleně 

Nejvýznamnějším druhem zeleně v řešeném území jsou doprovodné porosty vodních to-
ků – Stonávky, Chotěbuzky a jejich přítoků. Zeleň v zastavěné části obce tvoří převážně sou-
kromé zahrady u obytné zástavby, plochy veřejné zeleně u objektů občanského vybavení a 
tři malé parčíky na ul. Hlavní. 

V územním plánu jsou vyznačeny dva druhy ploch systému sídelní zeleně, a to:  

• plochy veřejných prostranství - plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV 
• plochy občanského vybavení – plochy hřbitovů OH. 



47 
 

Navržená koncepce systému sídelní zeleně v řešeném území respektuje stávající plo-
chy veřejné zeleně a doplňuje je novými plochami, situovanými v lokalitách s navrženou 
soustředěnou obytnou výstavbou. Nové plochy zeleně na veřejných prostranstvích jsou navr-
ženy v návaznosti na vymezené zastavitelné plochy bydlení, plochy občanského vybavení a 
plochy smíšené obytné v souladu s požadavky §7 odst.2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb. 

Pro rozšíření stávajících hřbitovů jsou vymezeny nové zastavitelné plochy (plochy č. 
Z26, Z58). Důvodem je nedostatečná kapacita stávajících hřbitovů. 

 

 

5.7 Dopravní infrastruktura 

5.7.1  Doprava silniční 

Základní dopravní kostru řešeného území tvoří silnice III/4743 (Havířov, Životice – 
Albrechtice) a III/4749  (Stanislavice – Stonava – Karviná, Darkov), zajišťující základní 
obslužnost obce. Tu dále doplňuje silnice II/474 (Hnojník – Dětmarovice) vedená mimo 
řešené území, do kterého zasahuje pouze svým ochranným pásmem, zajišťující spojení se 
sousedním Havířovem, Horní Suchou a Těrlickem. Dopravní zatížení základní komunikační 
sítě v Albrechticích je poměrně nízké, na hlavních průtahových tazích se hodnoty celoročních 
čtyřiadvacetihodinových intenzit pohybovaly v rozmezí 2,5 – 3,6 tis. mot.voz./24 hod (1995 – 
2005).  

Na silniční komunikace v řešeném území navazuje síť místních komunikací, která 
zajišťuje obsluhu veškeré zástavby, pokud není přímo obsloužena ze silničních průtahů. V 
centrální části Albrechtic jde převážně o dvoupruhové úseky s nehomogenní šířkou vozovky 
(nejednoznačnou kategorií) a různou povrchovou úpravou, v místních částech Pardubice, 
Paseky, Pacalůvka, Bělehrad a Zadky pak převážně o jednopruhové komunikace. Tyto 
komunikace lze dále rozčlenit do tří kategorií – místní komunikace II., III. a IV. třídy, které 
dle ČSN 73 6110 odpovídají z hlediska urbanisticko – dopravního funkčním skupinám B, C a 
D. Mezi místní komunikace II. třídy (významnější místní komunikace funkční skupiny B se 
sběrnou funkcí) lze v řešeném území zařadit silniční průtahy v zastavěném území (ul. 
Životická, Hlavní, Stonavská a Těšínská), ostatní místní komunikace v řešeném území mají 
především obslužný charakter a jsou zařazeny mezi místní komunikace III. třídy (místní 
komunikace funkční skupiny C s obslužnou funkcí). 

Účelové komunikace slouží především ke zpřístupnění jednotlivých areálů, polních a 
lesních pozemků, event. jednotlivých nemovitostí a navazují na místní komunikace nebo 
silniční tahy. V případě lesních a polních cest jde především o jednopruhové komunikace s 
různou povrchovou úpravou, ve výrobních areálech pak o dvoupruhové úseky, které slouží 
vnitřní dopravní obsluze. Po některých lesních cestách jsou vedeny cyklistické a turistické 
značené trasy. 

Navržená koncepce komunikačního systému v Albrechticích ponechává stávající 
uspořádání hlavní dopravní sítě, kdy jsou silnice III. třídy vedeny v radiální poloze vůči 
centru obce a doplňuje jej o novou, dopravně významnou silniční komunikaci vedenou v 
tangenciální poloze vůči obci. Jde o kompletní přeložku silnice I/11, jejíž vedení 
sousedním Havířovem a především Těrlickem se závlekem kolem přehradní nádrže 
neodpovídá jejímu dopravnímu významu a intenzitám provozu. Ostatní úpravy 
komunikací v řešeném území jsou zaměřeny na zvýšení plynulosti a bezpečnosti 
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dopravy, omezení negativních vlivů dopravy na životní prostředí a zajištění základní 
dopravní obsluhy navržených rozvojových ploch. 

Navržené trasy nových pozemních komunikací prokazují možný způsob technického 
řešení, který je navržen s ohledem na soulad s platnými předpisy a legislativou a odůvodňují 
především rozsah navržených dopravních ploch nutných ke stanovení alespoň přibližného 
maximálního záboru. Jejich stavebně – technické řešení bude dále upřesněno v rámci 
podrobnější dokumentace (např. studie). 

 

Komunikační systém vyššího dopravního významu, silniční komunikace 

Přeložka silnice I/11 (úsek Havířov – Český Těšín) 

Návrh přeložky silnice I/11 vychází ze ZÚR Moravskoslezského kraje, kde je pro její 
trasu vymezena veřejně prospěšná stavba pod označením D32. Územní plán Albrechtice tento 
záměr přebírá a dále upřesňuje a stabilizuje plochu pro vedení přeložky v celkové šířce cca 50 
m s rozšířením v lokalitě předpokládané mimoúrovňové křižovatky se silnicí III/4743.  

Z hlediska stavebně – technického je trasa přeložky silnice I/11 navržena ve dvoupruhové 
směrově nerozdělené kategorii, v parametrech silnice I. třídy. Zapojení obce je navrženo v 
místní části Pacalůvka prostřednictvím mimoúrovňové křižovatky se silnicí III/4743, jiná 
nová zapojení do trasy přeložky nejsou územním plánem navrhována (křížení se silnicí 
III/4749 v místní části Červenky je řešeno mimoúrovňově). 

 

Silnice III/4743 (Havířov, Životice – Albrechtice) 

Silnice III/4743 slouží především spojení Albrechtic s Havířovem, Horní Suchou a 
Těrlickem, event. přístupu na stávající silnici I/11 v Havířově a Těrlicku. Její polohu 
v průtahu zastavěným územím Pacalůvky lze považovat za stabilizovanou. Navržené úpravy 
mezi Pacalůvkou a centrální částí Albrechtic souvisejí především s vedením trasy 
přeložky silnice I/11, kterou je navrženo křížit mimoúrovňově v Pacalůvce. Z tohoto 
důvodu bude silnice III/4743 v dotčeném úseku směrově a výškově upravena. Pro zlepšení 
bezpečnosti dopravy je na vjezdu do Albrechtic navržena úprava nevyhovující křižovatky s 
ul. Přehradní. Technická řešení jednotlivých návrhů je nutno dále upřesnit v rámci 
podrobnější dokumentace. 

 

Silnice III/4749 (Stanislavice – Stonava – Karviná, Darkov) 

Silnice III/4749 slouží spojení Albrechtic se Stonavou a Českým Těšínem a 
prostřednictvím silnice III/4743 i s Havířovem, Horní Suchou a Těrlickem. V zastavěném 
území je její poloha vůči zástavbě dlouhodobě stabilizovaná, navržené úpravy jsou řešeny 
především mimo zastavěné území. Jde o směrovou a výškovou úpravu trasy v místní části 
Červenky řešenou v souvislosti s návrhem mimoúrovňového křížení přeložky silnice I/11 
a směrovou úpravu v severní části území mezi Albrechticemi a Stonavou. Pro zlepšení 
bezpečnosti dopravy je na vjezdu do Albrechtic od Stonavy navržena přestavba křižovatky s 
ul. Nádražní na okružní.  
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Komunikační systém nižšího dopravního významu, místní komunikace 

Komunikačním systémem nižšího dopravního významu v řešeném území se rozumí 
především trasy místních komunikací (II. nebo III. třídy), rozvádějících automobilovou 
dopravu v rámci obce nebo místních částí. V územním plánu jsou navrženy jednak místní 
komunikace, jejichž vedení je nutno stabilizovat pro zajištění dopravní obsluhy 
navržených zastavitelných ploch, příp. komunikace pro zlepšení dopravní obsluhy 
stávající zástavby, jednak úseky, jejichž návrhy jsou vyvolány úpravami nadřazené 
silniční sítě.  

Dále je územním plánem navrženo řešit šířkové úpravy stávajících komunikací pro 
zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy. Jde o šířkové homogenizace nevyhovujících 
úseků stávajících místních komunikací na jednotné kategorie dle příslušných norem a 
předpisů. Tyto návrhy nejsou přímo řešeny v grafické části územního plánu, neboť se 
předpokládá využití stávajících ploch dopravy silniční a ploch pěších a vozidlových 
komunikací, případně přilehlých funkčních ploch v souladu s podmínkami stanovenými pro 
jejich využití. Jednopruhové stávající komunikace bez příslušného vybavení požadovaného 
ČSN 736110 nebo vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území (vyhl. č. 501/2006 
Sb., ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb.) je územním plánem doporučeno doplnit výhybnami, 
případně obratišti, nebo je šířkově homogenizovat na dvoupruhové kategorie. Jde především o 
komunikace v lokalitách, kde v důsledku dalšího rozšiřování obytných ploch může na 
stávajících jednopruhových úsecích docházet k problémům při zajišťování dopravní obsluhy 
nebo průjezdu rozměrnějších vozidel (HZS, vozidla pro odvoz odpadu). 

 

Účelové komunikace 

Územní plán nenavrhuje na síti účelových komunikací žádné významné úpravy, 
doporučena je pouze směrová úprava účelové komunikace v lokalitě U rozvodny tak, 
aby neprocházela zastavitelnou plochou č. Z6. Lesním a polním cestám, po kterých jsou 
vedeny cykloturistické trasy, je nutno věnovat zvýšenou pozornost.  

 

Významnější obslužná dopravní zařízení 

Navržena je plocha pro výstavbu nové čerpací stanice, a to u silnice III/4749 u 
autobusové zastávky „Albrechtice, Nákupní středisko“. Jde o záměr, na nějž bylo již vydáno 
územní rozhodnutí. 

 

Dopravní prognóza intenzit silniční dopravy 

V rámci celostátních profilových sčítání dopravních intenzit prováděných v pětiletých 
cyklech Ředitelstvím silnic a dálnic Praha je zjišťováno dopravní zatížení silniční sítě za 24 
hodin průměrného dne v roce. V řešeném území bylo provedeno sčítání pouze na dvou 
úsecích silnice III/4749. 

Výhledové dopravní zatížení bez zohlednění rozvoje silniční sítě (navržená přeložka 
silnice I/11) je uvedeno v následující tabulce. 

 

 



50 
 

Stan. č. Sil. č. Úsek Rok T O M voz./24 hod. 

7–2690 III/4749 
křiž. se sil. I/11 

ve Stanislavicích  
– Albrechtice  

1995 82 857 19 958 

2000 58 755 17 830 

2005 111 840 11 962 

2030 125 1268 11 1405 

7–2696 III/4749 
Albrechtice – 

křiž. se sil. II/475 
ve Stonavě 

1995 387 2087 52 2526 

2000 345 2298 43 2686 

2005 501 3141 49 3691 

2030 566 4743 49 5358 

Z provedené prognózy je zřejmé, že k plošnému naplnění kapacity silnice III/4749 k r. 
2025 nedojde (kapacita komunikace mimo zástavbu orientačně činí cca 11 – 12 tis. mV/24 
hod pro kategorii S 7,5). S využitím modelu dopravy, který je součástí Koncepce rozvoje  
dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje, byla dále provedena orientační analýza 
situace po dostavbě přeložky silnice I/11, ze které vyplývá, že odhadované zatížení přeložky k 
r. 2030 se bude pohybovat v rozmezí cca 10,1 – 11,5 tis. mV/24 hod. s cca 20 % podílem 
nákladní dopravy. Vzhledem k tomu, že funkce přeložky silnice I/11 bude především převádět 
tranzitní dopravu, nepředpokládá se významnější zvýšení dopravního zatížení silnic 
III/4743 a III/4749  nad rámec zatížení prognózovaného uvažovaného bez vlivu přeložky 
silnice I/11. 

 

5.7.2  Doprava drážní 

Řešeným územím je vedena je vedena celostátní dvoukolejná železniční trať s 
elektrickou trakcí č. 321 (Opava – Český Těšín). Jde o územně stabilizovanou trať, která je 
součástí páteřní sítě železniční dopravy zajišťující mimo jiné i odklonovou trasu vůči 
tranzitnímu koridoru představovaném tratí ČD č. 270 (II. koridor) a č. 320, a to v úseku mezi 
Ostravou a Českým Těšínem. Optimalizace trati  (čímž se rozumí především dosažení vyšší 
traťové rychlosti úpravou kolejí ze současných 80km/hod na rychlost až 100 km/hod, 
případně úpravou nástupišť), navržená v rámci Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury 
Moravskoslezského kraje, nepředpokládá v řešeném území žádné významnější plošné 
dopady mimo stávající plochy dopravy drážní DD. Železniční stanice Albrechtice u 
Českého Těšína je územním plánem považována za stabilizovanou.  

Dále se v řešeném území nachází vlečka, jejímž vlastníkem je společnost OKD Doprava, 
a.s., která je zapojena do celostátní železniční trati č. 321 v železniční stanici Albrechtice u 
Českého Těšína. Trasa vlečky je stabilizovaná, s rozšířením sítě vlečkových tratí se 
neuvažuje.  

 

5.7.3  Doprava statická – odstavování a parkování vozidel 

a) Odstavování vozidel 

Odstavování a garážování osobních automobilů obyvatel rodinných domů se v řešeném 
území předpokládá na vlastních pozemcích. Pro odstavování vozidel obyvatel bytových domů 
je v Albrechticích vybudována infrastruktura v podobě odstavných ploch na terénu a 
hromadných boxových garáží, které jsou převážně soustředěny do lokalit v blízkosti 
centrálního sídliště.   
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Hlavním kritériem pro posouzení bilance případného deficitu odstavných stání je v  
územním plánu počet bytů v bytových domech. V řešeném území se nachází cca 576 bytů, 
jejichž obyvatelé využívají cca 190 – 210 stání v několika lokalitách na terénu v blízkosti 
bytových domů a cca 155 odstavných stání v garážích. V současné době se stupeň 
automobilizace pohybuje kolem hodnoty 1:3,5 – 1:4. Současný trend naznačuje další růst 
stupně automobilizace, a to na stupeň přibližně 1:2,0 až 1:2,5 k r. 2020 - 2030. Hlavní 
zásadou stanovenou územním plánem pro navrhování odstavných ploch je, že veškeré 
nové plochy, event. garáže budou dimenzovány pro stupeň automobilizace 1:2,5. Pro tuto 
hodnotu je deficit odstavných stání cca 210 stání. Jde však pouze o potřeby vyplývající ze 
stávajícího stavu. Potřeby vyvolané novou bytovou výstavbou budou zásadně řešeny 
podrobnější dokumentací v rámci příslušných ploch, a to pro automobilizace 1:2,5. 

Plochy pro odstavování vozidel v územích s převahou bydlení hromadného nejsou 
územním plánem vymezeny a předpokládá se, že jednotlivé návrhy parkovišť nebo garáží 
budou řešeny podrobnější dokumentací dle potřeby.  

 

b) Parkování vozidel 

Podrobnost územního plánu neumožňuje detailní rozlišení potřeb jednotlivých objektů 
občanské vybavenosti, sportovišť nebo jiných zařízení, proto je posouzení, zda je kapacita 
parkovišť dostatečná nebo nikoliv, pouze orientační.  Pro parkování osobních automobilů 
návštěvníků zařízení občanské vybavenosti se v Albrechticích nachází na několika účelově 
zřízených plochách cca 50 stání pro osobní automobily, a to především v blízkosti objektů 
občanské vybavenosti (obecní úřad, zdravotní a nákupní středisko). Nutno doplnit, že do 
výčtu nejsou zahrnuty parkovací kapacity malého rozsahu (cca do 2 až 3 stání), parkoviště pro 
zaměstnance uvnitř výrobních a podnikatelských areálů a parkovací místa, která nejsou řádně 
vyznačena dopravním značením (např. tolerované parkování na jízdních pruzích apod.).  

Hlavní zásadou stanovenou územním plánem pro navrhování parkovišť je, že veškeré 
nové parkovací plochy budou dimenzovány pro stupeň automobilizace 1:2,5. Jinak je pro 
zajištění dostatečného množství parkovacích kapacit doporučeno postupovat individuálně, a 
to dle místní potřeby. V územním plánu jsou navrženy dvě parkovací plochy – plocha pro  
rozšíření parkoviště u hřbitova na ul. Školní (pro zajištění dostatečné kapacity pro 
návštěvníky hřbitova) a parkoviště v blízkosti křižovatky silnice III/4743 a ul. Přehradní 
(pro návštěvníky sousedního zařízení občanského vybavení). 

 

 

5.7.4  Provoz chodců a cyklistů 

a) Provoz chodců, komunikace pro chodce 

V souvisle zastavěné části obce jsou chodníky vybudovány podél silničních průtahů i 
podél významnějších místních komunikací. Jinak chodci využívají zpevněné i nezpevněné 
části krajnic, a to zejména v okrajových částech. Hustá síť stezek pro chodce je vybudována v 
centrální části obce, zejména v prostoru sídliště. Rozlišovací schopnost územního plánu 
neumožňuje plně postihnout problematiku jejich vedení, proto jsou v grafické části vymezeny 
pouze nejvýznamnější pěší trasy vedené mimo dopravní prostory komunikací, které lze chápat 
jako linie důležité k překonání bariér v území (zeleň nebo silně urbanizované území). 

Dopravní řešení územního plánu obecně navrhuje realizovat nové chodníky podél 
komunikací dle místní potřeby, a to v rámci prostorů místních komunikací a v souladu se 
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zásadami stanovenými dle ČSN 73 6110. Samostatné stezky pro chodce jsou územním 
plánem řešeny pouze okrajově; v zásadě tyto komunikace mohou být řešeny i pro provoz 
cyklistů (viz níže). Stezky pro chodce lze v případě potřeby realizovat dle stejných zásad jako 
chodníky podél komunikací, neboť se nepředpokládá, že tyto záměry budou mít vliv na okolní 
funkční plochy a koncepci dopravního řešení obce. 

 

b) Cyklistický provoz, komunikace pro cyklisty 

Pro cyklistický provoz jsou v řešeném území využívány všechny komunikace. Pro 
cykloturistiku jsou v současné době v řešeném území vyznačeny celkem tři cyklistické trasy 
(dle Klubu českých turistů). Jde o dálkovou cyklotrasu II. t řídy č. 56 (Bohumín – Bukovec), 
která je součástí cyklistického okruhu Euroregionem Těšínské Slezsko a lokální cyklotrasy 
IV. t řídy č. 6097 (Dolní Marklovice – Albrechtice) a č. 6100 (Dolní Těrlicko – Albrechtice, 
U trati), které jsou vedeny po místních komunikacích a po lesních a polních cestách, 
výjimečně po silničních průtazích. 

Z hlediska územního plánu se návrh nové infrastruktury pro cyklisty soustřeďuje 
především na vymezení stezek pro cyklisty nebo pro společný provoz chodců a cyklistů 
(dále jen stezky) a okrajově pak na úpravy dopravních prostorů stávajících komunikací pro 
motorová vozidla. Prostorové vymezení stezek v grafické části územního plánu je pouze 
orientační a bude upřesněno podrobnější dokumentací (zejména výběr prostorů podél 
komunikací, které jsou z územně – technického hlediska pro vedení stezek vhodnější). 

Za prioritní lze v rámci územního plánu považovat především úseky, které jsou vedeny 
podél silně zatížených komunikací a které jsou důležité k překonání bariér v území jako např. 
zeleň nebo hlavní silniční tahy. Jde především o realizaci stezky pro cyklisty podél silnice 
III/4743 a její přeložky s odbočkou k ul. Hrázní. Tyto úseky jsou určeny především pro 
bezkolizní zpřístupnění turisticky atraktivní Těrlické přehrady a ostatních cílů v řešeném 
území i mimo něj. Ostatní stezky, které nejsou vyznačeny v grafické části územního plánu, 
lze realizovat dle místní potřeby. Stavebně – technické uspořádání stezek pro cyklisty nebo 
stezek pro společný provoz chodců a cyklistů (případně i pro in – line bruslení) je nutno řešit 
dle zásad uvedených v ČSN 73 6110, případně v doplňujících předpisech z oboru pozemních 
komunikací (technické podmínky). 

U ostatních místních komunikací je pro zvýšení bezpečnosti pohybu cyklistů, zejména v 
centrální části obce, územním plánem navrženo v hlavních dopravních prostorech, 
případně přidružených prostorech komunikací, vymezit pruhy event. pásy pro cyklisty 
dle místní potřeby a prostorových možností. Tato zařízení budou realizována dle zásad 
uvedených v ČSN 736110. Za prioritní lze považovat návrhy vyznačené v grafické části 
územního plánu (v uličním prostoru ul. Životické a Hlavní), jinak je realizace pásů a 
pruhů pro cyklisty obecně připuštěna ve všech funkčních plochách. 

 

 

5.7.5  Hromadná doprava osob 

Základ veřejné dopravy v Albrechticích tvoří systém autobusové hromadné dopravy 
osob (příměstské a městské hromadné dopravy), doplněný hromadnou dopravou po 
železnici.  

V řešeném území nachází celkem deset autobusových zastávek, řešenému území dále 
slouží zastávka Havířov, Životice, Pacalůvka, která je však situována mimo území obce 
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Albrechtice na silnici II/474. Rozmístění zastávek plošně pokrývá především širší centrum 
obce, což je v grafické části dokumentováno obalovou křivkou (izochronou) dostupnosti na 
autobusové zastávky, která byla stanovena na 400 m (5 – 7 min. chůze). Zhoršenou obsluhu 
vykazují obytná území v lokalitách Zadky, Pardubice a Paseky, kde dostupnost na zástavky 
autobusové dopravy dosahuje 0,5 (Zadky) – 2,5 km (Paseky). V územním plánu je tedy 
navrženo zpřístupnit autobusové hromadné dopravě místní část Paseky, kde pro vedení 
nových linek bude využito trasy ul. Školní, Osvobození a Pasecká. Pro otáčení autobusů je na 
konečné zastávce v prostoru křižovatky ul. Pasecká a Loucká navržena točna. Realizace 
případných dalších zastávek se připouští v jednotlivých funkčních plochách v souladu s 
podmínkami stanovenými pro jejich využití.  

Železniční hromadné dopravě osob slouží železniční stanice Albrechtice u Českého Těšína 
na celostátní trati č. 321. Provoz osobní dopravy na této trati je v rámci Moravskoslezského 
kraje zařazen do integrovaném dopravního systému (ODIS). Infrastruktura veřejné železniční 
hromadné dopravy osob je v řešeném území dostatečná.  

 

 

5.7.6  Podmínky pro ochranu před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Životní podmínky budoucích uživatelů staveb na plochách navržených pro zastavění, které 
jsou situovány v blízkosti silnic I., II. a III. třídy včetně jejich navržených přeložek a 
v blízkosti železniční trati nebo vlečky, mohou být negativně ovlivněny externalitami 
dopravy, zejména hlukem, vibracemi, exhalacemi apod. Územním plánem je tedy stanovena 
vzdálenost od výše uvedených komunikací, kde je možno umisťovat pouze takové stavby, u 
nichž budou provedena preventivní opatření pro zajištění přípustného hygienického zatížení 
externalitami dopravy nebo pouze stavby, jejichž funkce nevyvolá potřebu provedení těchto 
preventivních opatření. 

Pro jednotlivé třídy a druhy komunikací jsou vzdálenosti od os dotčených komunikací 
stanoveny takto (s rezervou zohledňující možné odlišnosti místních podmínek): 

-  pro navrženou silnici I/11 v šířce 100 m od osy na obě strany, 

- pro silnice II. a III. třídy v šířce 40 m od osy na obě strany, 

-  pro železniční trať v šířce 60 m od osy koleje. 

Tyto vzdálenosti jsou určeny především pro posouzení budoucí zástavby související s 
bydlením, ubytováním, zdravotnictvím apod. Pro ostatní nové budovy, jejichž funkce 
nevyvolává potřebu provedení ochranných opatření, není nutno hlukové posouzení provádět. 
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5.8   Vodní hospodáŕství 

5.8.1 Zásobování pitnou vodou  

Obec Albrechtice má vybudovaný veřejný vodovod, který je ve správě SmVaK Ostrava 
a.s. - oblast Karviná a z menší části také ve správě obce. 

Zdrojem vody je Ostravský oblastní vodovod (OOV), přivaděč DN 600 Bludovice - Kar-
viná. Přivaděč prochází západní částí řešeného území a za železniční tratí pokračuje dále na 
Stonavu jako zdvojený řad 2 x DN 600. Z přivaděče OOV je voda přiváděna do vodojemu 
Životice 2x1000 + 2x3600 m3 (333,3 - 329,0 m n.m.) a odtud řadem DN 300 do Albrechtic. 
Na tento přívodní řad je přímo napojena rozváděcí vodovodní síť místní části Pacalůvky. 
Zmíněný řad DN 300 končí ve vodojemu Pacalůvka 250 m3 (313,90 - 309,40 m n.m.). Z vo-
dojemu je samostatným gravitačním přívodním řadem DN 150 napojena akumulace Dolu 9. 
Květen na k. ú. Stonava.  

Albrechtice včetně Zámostí jsou zásobeny přívodními řady DN 200 a DN 250. Přívodní 
řad DN 200 je samostatně napojen na vodojem Pacalůvka a přívodní řad DN 250 je napojen 
přímo na přívodní řad DN 300. Vodovodní řad DN 250 pokračuje z Albrechtic dále do Stona-
vy. Východní část obce zvaná Pardubice je zásobena pitnou vodou přívodním řadem DN 100 
ze Stonavy, kde je tento řad napojen na řad DN 250, kterým je přiváděna voda přímo z přiva-
děče OOV. 

Lokalita Nový Svět, která leží na hranici Stonavy a Albrechtic, je zásobena dvěma řady 
DN 150, které jsou napojeny na vodovodní řad DN 250 vedoucí z Albrechtic do Stonavy.  

Vodovodní síť obce je rozdělena na tři tlaková pásma. Tlakové pásmo Pacalůvka je pod 
vlivem VDJ Životice 2x1000 + 2x3600 m3 (333,30 - 329,00 m n.m.). Dolní tlakové pásmo 
(DTP) je zásobováno z VDJ Pacalůvka 250 m3 (313,90 - 309,40 m n.m.), horní tlakové pásmo 
(HTP) má přívod vody ze Stonavy přímo z přivaděče OOV, který je pod vlivem 
VDJ Bludovice 32 000 m3 (345,00 - 340,00 m n.m.). 

Dle sdělení správce vodovodu jsou stávající tlakové poměry ve vodovodní síti Albrech-
tic vyhovující a neplánuje se jejich přerozdělení.  
 

Územím obce Albrechtice procházejí přivaděče užitkové vody pro závody OKD Karvin-
ské oblasti. Zdrojem je vodní nádrž Těrlicko na toku Stonávka, odběrné místo je mimo řešené 
území. Voda je přivaděčem DN 800 přiváděna přes akumulační nádrž Dolní Těrlicko do čer-
pací stanice Těrlicko, ze které vedou dvě větve; větev DN 800 vede východní části Albrechtic 
do úpravny vody Darkov, větev DN 700 vede západním směrem do armaturní komory umís-
těné na východním okraji k.ú. Horní Suchá. Z armaturní komory odbočuje řad DN 500, který 
prochází místní části Nový Svět do dolu ČSM ve Stonavě. 
 

Dle kolaudačního rozhodnutí OVLHZ-1714/235/87-00 ze dne 26.8.1987  je ochranné pás-
mo přivaděče pitné vody OOV DN 600 stanoveno na 6 m od osy potrubí na obě strany. 
Ochranná pásma ostatních vodovodních řadů vyplývají ze zákona. 
 
 
Výpočet potřeby vody k r. 2025 je orientačně proveden podle Směrnice č. 9 z roku 1973. 
 
bytový fond – trvale     
bydlících      

4 100 obyv x 120 l/os/den = 492 000 l/os/den = 492,00 m3/den 

vybavenost základní  4 100 obyv  x  30 l/os/den = 123 000 l/os/den = 123,00 m3/den 
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obyvatelstvo 
Qp = 492,00 + 123,00 
Qp = 615,00 m3/den = 7,12 l/s 
 
Qm = Qp x kd     kd = 1,4 
Qm = 861,00 m3/den = 9,97 l/s 
 
zemědělství 
3650 prasat, 28 koní, 14 skotu  
 
Qp = 3650 x 10 + 28 x 40 + 14 x 20 l/ks/den 

Qp = 37 900 l/ks/den = 37,90 m3/den 
 
Qm = 3650 x 15 + 28 x 60 + 14 x 35 l/ks/den 
Qm = 56 920 l/ks/den = 56,92 m3/den 
 
celkové 
Σ Qp = Qp obyvatel + Qp zemědělství   Σ Qm = Qm obyvatel + Qm zemědělství 
Σ Qp = 652,90 m3/den = 7,56 l/s  Σ Qm = 917,92 m3/den = 10,62 l/s 
 

Územní plán předpokládá potřebu vody ve výši Qm = 917,92 m3/den, tj. 10,62 l/s. Dosta-
tečná akumulace je zajištěna ve vodojemech Životice 2x1000 + 2x3600 m3, Pacalůvka 250 m3 
a Bludovice 32 000 m3, na které jsou Albrechtice napojeny. 

Územní plán navrhuje v obci Albrechtice stávající vodovodní síť rozšířit o další vodo-
vodní řady DN 50 až DN 80 v délce cca 7,5 km pro zásobování navržených zastavitelných 
ploch. Navržené řady DN 80 budou rovněž plnit funkci vodovodu požárního. Samostatné 
větve, které budou zásobovat objekty v dosahu hydrantů do 200 m, mohou mít profil DN 50. 

Pro zásobování lokality Střed pitnou vodou je zpracována dokumentace pro stavební povo-
lení a realizaci „Inženýrské sítě v obci Albrechtice ul. Písečná“ (IGEA, leden 2008). Dále jsou 
územním plánem navrženy rekonstrukce čtyř řadů pitné vody z DN 50 na DN 80 z důvodu 
splnění protipožární bezpečnosti. Řady pitné vody navržené k rekonstrukci se nacházejí 
v místních částech Zadky, Nový Svět a Paseky. 

Pro vymezené zastavitelné plochy je navrženo vybudovat nové vodovodní řady napojené 
na stávající vodovodní síť; plochy Z38 – Z41, Z46, Z47, Z79 a Z80 je navrženo napojit na 
veřejný vodovod přes redukční ventil. Pro plochu Z108, která je mimo dosah vodovodních 
řadů pitné vody, je navrženo individuální zásobení pitnou vodou. 

Přes území Albrechtic je navržena přeložka silnice  I/11, která vyvolává nutnost přeložek 
řadů OOV DN 600, OOV DN 250, OOV DN 200, řadů pitné vody DN 100 a DN 150 a 
řadů užitkové vody DN 800 a DN 700. 

Ve výkrese č. 4. Vodní hospodářství jsou vyznačeny trasy navrhovaných vodovodních řa-
dů. Jejich poloha může být dále upřesňována podrobnější projektovou dokumentací. Dimenze 
řadů je nutno považovat za orientační a upřesnit je s ohledem na protipožární zabezpečenost 
jednotlivých objektů. 

Navrhovaná výstavba veřejného vodovodu v Albrechticích je v souladu s Plánem rozvoje 
vodovodů a kanalizací MSK a se ZÚR MSK. 
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5.8.2 Likvidace odpadních vod  

V obci je vybudována kombinovaná kanalizační síť. Celková délka stávající kanalizace 
DN 300 - DN 1000 je cca 9 km. Kanalizace je z části v majetku obce a z části SmVaK Ostra-
va a.s – oblast Karviná. 

Stoková síť je budována průběžně od r. 1960, starší řady jsou z betonu. V lokalitě Pacalův-
ka je vybudovaná splašková kanalizační síť včetně dvou čerpacích stanic (na území obce Těr-
licko) a výtlačných kanalizačních řadů. Splaškové vody jsou čerpány do sběrače DN 300, kte-
rým jsou dopravovány do hlavního sběrače centrální části obce zaústěného na čistírnu od-
padních vod. Nevyhovující způsob likvidace splaškových vod je v lokalitě Nový Svět. Jed-
notná stoková síť vybudovaná v letech 1957 – 1960 je zde vlivem poddolování ve špatném 
technickém stavu a je zakončena na štěrbinové nádrži. Odpadní vody jsou odváděny na me-
chanicko-biologickou ČOV, která byla v roce 1995 komplexně rekonstruována. Pásmo hygi-
enické ochrany kolem ČOV dosud nebylo stanoveno, v územním plánu je navrženo PHO 100 
m od areálu ČOV. Provoz a údržbu ČOV zajišťuje SmVaK Ostrava a.s. 

Splaškové vody z části obce za tratí jsou svedeny kanalizačním sběračem na malou ČOV, 
která je ve správě obce. Pásmo hygienické ochrany ČOV stanoveno není. 

Okrajové části obce nejsou odkanalizované, likvidace splaškových odpadních vod z jed-
notlivých objektů obytné zástavby probíhá lokálně přímo u zdroje. Splaškové odpadní vody 
se převážně akumulují v žumpách a domovních ČOV. Ty mají přepady zaústěny do povrcho-
vých příkopů, případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do 
recipientů. 

Pro odkanalizování stávající a navržené zástavby je navržena výstavba splaškové kanali-
zace oddílné stokové soustavy a šesti čerpacích stanic (ČS) dle projektů „Inženýrské sítě 
v obci Albrechtice ul. Písečná“ (IGEA, leden 2008), „Albrechtice – Likvidace štěrbinové ná-
drže Nový Svět“ (IGEA, listopad 2010), „Splašková kanalizace obce Albrechtice m. č. Zá-
mostí“ (IGEA) a „Kanalizace a ČS Albrechtice, m. č. Paseky, ul. Stonavská“ (IGEA, září 
2005). Celková délka navržené kanalizace je cca 8 km (splašková) o profilu DN 300, cca 1 
km (jednotná) o profilu DN 300, cca 1,5 km (tlaková) DN 100 a cca 1 km (dešťová a z části 
otevřený příkop). Navržená stoková síť bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci 
v obci zakončenou na ČOV Albrechtice. 

Stávající štěrbinová nádrž v lokalitě Nový Svět bude zrušena bez náhrady a jednotná 
kanalizace bude napojena na splaškovou kanalizaci zakončenou na mechanicko-
biologické ČOV dle projektu „Albrechtice – Likvidace štěrbinové nádrže Nový Svět“ (IGEA, 
listopad 2010). 

Pro rozšíření čerpací stanice v lokalitě U školy je vymezena plocha č. Z57. 

Navrženou splaškovou kanalizační síť v délce cca 10,5 km dle projektů je navrženo rozšířit 
o stoky splaškové kanalizace v celkové délce cca 5 km (gravitační) o profilu DN 300 v ná-
vaznosti na zastavitelné plochy. 

Pro vymezené zastavitelné plochy je navržena výstavba nových řadů splaškové kanalizace 
zakončených na obecní ČOV. Plochy Z38, Z54, Z63, Z91, Z103, Z105 – Z107 je navrženo 
napojit se na stoky splaškové kanalizace přes domovní ČS, pokud nebude možné připojit se 
gravitačně. Pro stávající zástavbu a navržené zastavitelné plochy, které jsou mimo dosah 
splaškové kanalizace, bude likvidace odpadních vod zajištěna individuálně, především v ma-
lých domovních ČOV s vyústěním do vhodného recipientu nebo do vsaku, pouze výjimečně v 
žumpách s vyvážením odpadu. 
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Přes území Albrechtic je vedena přeložka silnice I/11, která vyvolává nutnost přeložky 
stávající stoky splaškové kanalizace DN 300 vedoucí z Pacalůvky do ČOV Albrechtice a 
změnu trasy navržené stoky splaškové kanalizace DN 300 v jižní části Zámostí. 

 Ve výkrese č. 4. Vodní hospodářství jsou vyznačeny trasy navrhovaných kanalizačních 
stok. Jejich poloha může být upřesňována podrobnější projektovou dokumentací. 

Dešťové vody ze zahrad a dvorů se doporučuje vhodnými terénními úpravami (miskovitý 
tvar zahrad) v maximální míře zadržet v území a dále využívat jako vody užitkové (zalévání 
zahrad, příp. WC) a tím omezit jejich rychlý odtok z území. Přebytečné srážkové vody je na-
vrženo odvádět povrchově mělkými zatravněnými příkopy příp. trativody do recipientu, deš-
ťové vody z rozsáhlejších zastavitelných ploch odvádět dešťovou kanalizací do vhodného re-
cipientu. 

Navrhovaná výstavba veřejné splaškové kanalizace v obci Albrechtice je v souladu 
s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací MSK i se ZÚR MSK. 
 
 
 
5.8.3 Odtokové poměry  

Převážná část území spadá do ČHP 2-03-03-062 a 2-03-03-064 (severovýchodní část úze-
mí) - povodí Stonávky. Západní část území spadá do ČHP 2-03-01-071 – povodí Sušanky, 
východní část území spadá do ČHP 2-03-03-063 – Chotěbuzka. Stonávka vytéká z Těrlické 
vodní nádrže a protéká zhruba středem k. ú. směrem k severu. V severní části k. ú. se do ní 
vlévá pravostranný přítok - Chotěbuzka, s přítoky Pod Siostřonkem a Matuškovec. Le-
vostrannými přítoky Stonávky jsou toky Jedličník a Rakovec. V západní části k. ú. pramení 
Sušanka, která je pravostranným přítokem Lučiny. 

Správcem Stonávky, Chotěbuzky a Sušánky je Povodí Odry, s.p., Zemědělská vodohos-
podářská správa je správcem potoka Jedličník a Lesy ČR, s.p. jsou správcem potoků Na 
Důlském, Rakovec a Pod Filipcem. Stonávka je dle vyhlášky č.470/2001 Sb. řazena mezi vo-
dohospodářsky významné vodní toky. 

Pro Stonávku je stanoveno záplavové území a vymezena jeho aktivní zóna rozhodnu-
tím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje čj. MSK 35597/2006 ze dne 23. 2. 2006 (účin-
nost od 1. 3. 2006). Aktivní zóna je na území Albrechtic vymezena vesměs v korytě vodního 
toku, záplavové území až na výjimky nezasahuje do zastavěného území a neomezuje rozvoj 
obce. 

Pro Chotěbuzku je stanoveno záplavové území bez vymezení aktivní zóny rozhodnu-
tím OkÚ Karviná čj. RŽP/1030/231/2000/He-V/5 ze dne 29. 5. 2002. Záplavové území Cho-
těbuzky na území Albrechtic až na výjimky nezasahuje do zastavěného území a neomezuje 
rozvoj obce. 

V řešeném území se nachází pět vodních nádrží; v územním plánu zůstávají beze změ-
ny. 

  Těsně za jižní hranicí k. ú. Albrechtice u Českého Těšína, na území obce Těrlicko, leží 
vodní nádrž Těrlicko.  Na území obce Albrechtice vodní nádrž nezasahuje, jsou zde situová-
ny pouze provozní objekty Povodí Odry, s.p. a OKD, a.s. (pod hrází). 

V listopadu 2000 byla zpracována studie „Vodní dílo Těrlicko – studie kritických provoz-
ních situací“ (Hydro Expert spol. s.r.o. Praha). Cílem této studie je vymezení rozsahu 
a parametrů průlomové vlny vzniklé prolomením hráze VD Těrlicko. Území obce Albrechtice 
by mohlo být zasaženo zvláštní povodní vodního díla Těrlicko.  
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5.9  Energetika 

5.9.1  Zásobování elektrickou energií 

a)  Současný stav 

     Výroba elektrické energie – podle  udělených licencí Energetickým regulačním úřadem 
(ERÚ) je na území obce Albrechtice   provozována  výroba elektrické energie ve dvou  foto-
voltaických elektrárnách s výkonem 1x4 a 1x5 kW, provozovaných soukromými osobami. 

Nadřazená soustava ZVN a VVN - na území obce Albrechtice  je provozována  trans-
formační stanice  (TS) 400/110/22 kV Albrechtice, která je významným  energetickým uz-
lem ostravsko - karvinské aglomerace s mezinárodní vazbou na Polskou republiku. Tato  sta-
nice zajišťuje  dodávku elektrické energie z nadřazené soustavy 400 kV do nižších distribuč-
ních sítí 110 a 22 kV. Na nadřazenou  soustavu 400 kV je TS Albrechtice napojena  dvěma 
vedeními  400 kV  - ZVN  460 Nošovice - Albrechtice a odbočkou ZVN 443 z dvojitého 
vedení  400 kV - ZVN 443 - 444 Nošovice - Wielopole. Výkon transformace 400/110 kV je 
2 x 250 MVA. 
      
Po linkách 110 kV je do této stanice vyveden výkon elektrárny Karviná (EKV) a výkon dvou  
bloků 200 MW z elektrárny Dětmarovice (EDĚ): 
        VVN 623 - 624  EKV – Albrechtice    6 x 150  AlFe 
        VVN 625 - 626  EKV – Albrechtice    6 x 150  AlFe 
        VVN 693 - 694  EDĚ – Albrechtice    6 x 2 x 670  AlFe 
      
Distribu ční síť 110 kV napojenou z TS Albrechtice tvoří následující linky: 
        VVN 601 - 602  Albrechtice – Ropice   6 x 210  AlFe 
        VVN 611 - 612  Albrechtice – Lískovec  6 x 185  AlFe 
        VVN 627 - 628  Albrechtice - # 9.květen  6 x 185  AlFe 
        VVN 645 - 646  Albrechtice - Vratimov   6 x 240  AlFe 
        VVN 667 - 668  Albrechtice – Havířov   6 x 185  AlFe 
        VVN 671 - 672  Albrechtice – Doubrava  6 x 240  AlFe 
      
Výkon transformace 110/22 kV je 2x40 MVA, rozvodnou soustavu 22 kV napájenou z této 
stanice tvoří linky: 
         VN 13-74   Albrechtice – Kunčice    2 x 3 x 120 AlFe 
         VN 31-32   Albrechtice - ČD Albrechtice  2 x 3 x 70 AlFe 
         VN 67        Albrechtice – Karviná    3 x 70 AlFe 
         VN 79        Albrechtice – Lískovec    3 x 120 AlFe 
         VN 83        Albrechtice – Karviná    3 x 120 AlFe 
         VN 88        Albrechtice – Doubrava    3 x 120 AlFe 
         VN 105      Albrechtice – Ropice    3 x 70 AlFe 
      

Distribu ční soustava VN  - obec Albrechtice je zásobována elektrickou energií z  rozvod-
né soustavy 22 kV, nadzemních vedení VN 67, 79 a 105 napájených  z transformační  stani-
ce (TS) 400/110/22 kV Albrechtice. Distribuční soustavu VN dále tvoří 23 distribučních tra-
fostanic (DTS 22/0,4 kV), napojených nadzemními a kabelovými přípojkami 22 kV, které 
zásobují místní odběratele v Albrechticích. Celkový výkon DTS je 6 490 kVA,  z toho do  
veřejné sítě  NN dodává 18 DTS výkon  5 440 kVA (400 kVA jako rezerva). Technický stav 
sítě VN včetně trafostanic je převážně dobrý. 
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Územím Albrechtic dále prochází linka D 79 důlní soustavy 22 kV - NWR Energy 
z rozvodny 110/22 kV dolu Darkov 3 (dříve 9. květen), která napojuje odběr čerpací stanice 
NWR – OKD a rekreační středisko dolu Darkov 3 v Těrlicku.  

Skutečnost, že na území obce Albrechtice  je umístěna TS 400/110/22 kV a přítomnost 
řady nadzemních vedení 400,110 a 22 kV, omezuje svými ochrannými pásmy technickou 
způsobilost území k zástavbě. 
 
Přehled provozovaných DTS je uveden v následující tabulce:                                  

Číslo DTS 
podle ČEZ 

Název umístění 
 trafostanice  

Typ 
DTS 

Výkon 
DTS 

   kVA 

DTS KA_0012    Albrechtice – Nový Svět Ocel. příhradová  400 

DTS KA_0022    Albrechtice – Důlňák Ocel. příhradová 100 

DTS KA_0026    Albrechtice – Výkrmna brojlerů Jednosloupová 160 

DTS KA_0027    Albrechtice – Škola Ocel. příhradová 250 

DTS KA_0028    Albrechtice – Paseky Dvousloupová 160 

DTS KA_0029    Albrechtice – U hřbitova Ocel. příhradová 400 

DTS KA_0641    Albrechtice – Písečná Jednosloupová 250 

DTS KA_0030    Albrechtice – U kostela Betonová (kiosk) 2 x 400 

DTS KA_0103    Albrechtice – Na Stonavském Jednosloupová 250 

DTS KA_0112    Albrechtice – Kozí vrch Ocel. příhradová 160 

DTS KA_0117    Albrechtice – Stonavská Jednosloupová 250 

DTS KA_0538    Albrechtice – Statek Ocel. příhradová 160 

DTS KA_0539    Albrechtice - Sídliště Betonová (kiosk) 400 

DTS KA_0540    Albrechtice – U restaurace Betonová (kiosk) 400 

DTS KA_0553    Albrechtice – U kotelny Betonová (kiosk) 400 

DTS KA_0562    Albrechtice – Pardubice  Ocel. příhradová 250 

DTS KA_8800    Albrechtice – Pacalůvka I Ocel. příhradová 400 

DTS KA_8819    Albrechtice – Zadky  Ocel. příhradová 250 

DTS KA_9001    Albrechtice – SmVAK Ocel. příhradová 50 

DTS KA_9002    Albrechtice – Nádraží ČD Čtyřsloupová 250 

DTS KA_9003    Albrechtice – Obalovna  Ocel. příhradová 100 

DTS KA_9004    Albrechtice – Velkokapacitní kravín Ocel. příhradová 400 

DTS KA_9005    Albrechtice – Měnírna ČD Betonová 250  
        
      Rozvodná síť NN - původní venkovní síť NN v Albrechticích byla z převážné  části re-
konstruována vodiči AlFe na betonových sloupech s vodiči 4 x 70 alFe v hlavních trasách. 
Část sítě NN v sídlištní zástavbě tvoří kabelové rozvody provedené zemními kabely jednotné 
dimenze AYKY 3x120+70. 
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     V současné  době je z  rozvodné sítě zásobováno  elektrickou energií 1 420 bytů  včetně 
vybavenosti a  odběrů podnikatelských aktivit. Elektrická energie v domácnostech  je využí-
vána především pro osvětlení, pohon  drobných spotřebičů a vaření, částečně také pro vytápě-
ní.      

 
 
  b)  Bilance příkonu a transformačního výkonu 

Z energetického hlediska se  v územním plánu uvažuje se smíšeným stupněm elektrizace. 
Vzhledem k provedené plošné plynofikaci obce Albrechtice se uvažuje s elektrickým vytápě-
ním pro cca 5 %  bytů a část objektů druhého bydlení. U ostatních bytů se vzhledem k rostou-
címu  stupni  elektrizace  domácností, zejména instalací klimatizačních jednotek, uvažuje se 
stupněm elektrizace B.  

Rozdělení bytů podle stupně  elektrizace bude k r. 2025 v řešeném území následující: 

        75 bytů – stupeň  elektrizace C  (vaření el. energí + smíšené 
                                               vytápění el. energií přímotopné a akumulační) 
                       
               1 475 bytů – stupeň elektrizace B  (vaření plynem + el. energií) 

Podílové maximum bytů (Bmax) – je odvozeno z měrného příkonu  bytové jednotky  sta-
noveného k r. 2025. Podle ČSN 33 2130 je měrný příkon bytové jednotky v úrovni TR 
VN/NN stanoven na 2,20 kW/byt pro stupeň elektrizace B, pro plně elektrifikované byty (va-
ření el. energií, včetně smíšeného elektrického vytápění) se uvažuje s měrným příkonem 10 
kW/byt (stupeň elektrizace C). Pro objekty druhého bydlení  se uvažuje s příkonem 0,3 
kW/objekt, pro cca 20 těchto objektů je uvažováno s elektrickým přitápěním s příkonem 3 
kW/objekt. 

Vypočtené podílové maximum bytů -  Bmax je k r. 2025 následující: 

   

 Bmax = 1 475 x 2,20+ 75 x 10 + 100 x 0,3 + 20 x 3 = 4 085 kW 

 

 Podílové maximum  vybavenosti (Vmax) – je   stanoveno z měrného ukazatele - 0,6 
kVA/byt (včetně objektů druhého bydlení),  pro stávající a nové drobné podnikatelské aktivity  
je uvažováno s příkonem 400 kVA.  

Vypočtené podílové maximum vybavenosti - Vmax je  k r. 2025 následující: 

       Vmax = 1550 x 0,6 + 400 = 1 330 kW 

 

Podílové maximum  bytů a vybavenosti  určuje potřebný příkon bytově - komunální sféry, 
včetně drobných podnikatelských aktivit. Při výpočtu transformačního výkonu  (PTR VN/NN)  je 
uvažováno s 20% rezervou pro optimální využití transformátorů a zajištění stability provozu 
při krytí odběrových maxim.                      

   PDTS = (Bmax + Vmax) x 1.20 = 6 498 kVA 

 
Stávající transformační  výkon  pro odběratele s vlastní  trafostanicí (1 050 kVA) se pova-

žuje za dostačující.     
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Podle bilance  příkonu elektrické energie  a transformačního výkonu je nutno pro obec Al-
brechtice k r. 2025 zajistit cca 7 550 kVA transformačního výkonu.  Přírůstek transformač-
ního výkonu  pro novou výstavbu bytů, vybavenosti, podnikatelských aktivit a předpo-
kládaný  rozvoj elektrizace stávajícího bytového fondu  dosáhne během návrhového ob-
dobí cca 1 460 kVA proti současnému stavu. 

Soudobé zatížení v úrovni TR 110/VN je o cca  30%  nižší než  potřebný transformační  
výkon v  úrovni TR VN/NN a bude pro bytově - komunální sféru a podnikatelské aktivity do-
sahovat výše 5,2 MW. 

 

c)  Návrh řešení 

Výroba elektrické energie – v územním plánu se předpokládá rozšíření malých foto-
voltaických elektráren s výkonem 3 – 5 kW, instalovaných na objektech RD, příp. vybavenos-
ti. 

Nadřazená soustava ZVN a VVN – v  souladu s nadřazenou dokumentací (ZÚR MSK) se 
navrhuje: 

- zvýšení přenosové kapacity vedení 400 kV – ZVN 460 v souvislosti s vyvedením vý-
konu z případného nového energetického zdroje v Elektrárně Dětmarovice do Nošovic a dále 
do rozvodny Albrechtice. Předpokládá se, že tento úsek vedení bude realizován v trase stáva-
jícího jednoduchého vedení, náhradou stožárů typu  „portál“, za stožáry typu „stromek“ 
s dvojitým potahem, bez nároku na nové plochy a s ochranným pásmem stanoveným podle 
platného energetického zákona (stavba je označena jako  VPS –  VTE 1). 

  - výstavba vedení VVN 110 kV z nového energetického zdroje Stonava do TS Albrech-
tice související s případnou realizací nového energetického zdroje ve Stonavě (EZS). Trasa 
nového dvojitého vedení je navržena jako souběh  se stávajícím vedením 110 kV – VVN 671 
– 672 v rámci koridoru jeho ochranného pásma, příp. rekonstrukcí stávajícího vedení na čtyř-
potah  (stavba je označena jako  VPS –  VTE 2). 

- výstavba vedení 110 kV z TS Albrechtice  pro  novou TS 110/22 kV Karviná Doly - vý-
stavba nového dvojitého vedení je vyvolána potřebou zajištění příkonu nové průmyslové zóny 
v lokalitě Karviná Doly  (stavba je označena jako  VPS –  VTE 3).  

 

V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí stávající transformační stanice TS 400/110/22 
kV, která je technologicky zastaralá s nevyhovující zkratovou odolností a vzhledem k poža-
davku na připojení nových zdrojů, se navrhuje rozšíření plochy TS severním směrem, kte-
rá připravovanou rekonstrukci umožní. 

Realizace přeložky silnice I/11 spolu se zajištěním napojení obce prostřednictvím mimoú-
rovňové křižovatky si pravděpodobně vyžádá  výškovou úpravu vodičů výměnou podpěr-
ných bodů na vedení 400 kV – ZVN  443, 460 a  110 kV – VVN  601-602, která zajistí 
možnost přepravy nadrozměrných nákladů s podjezdným profilem min. 8 m, včetně částečné 
přeložky vedení 110 kV – VVN  611-612. 

Distribu ční soustava VN - potřebný příkon pro obec Albrechtice bude zajištěn z  rozvod-
né soustavy  22 kV, odbočkou z linky  VN 179, která je pro přenos potřebného příkonu dosta-
tečně dimenzována.  

V řadě případů prochází nadzemní vedení VN – 22 kV územím navrženým k zástavbě. 
Přeložky stávajících nadzemních vedení VN se nenavrhují ani nevylučují. Pro omezení 
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ochranného pásma nadzemního vedení VN – 22 kV je možno uvažovat také s přetažením ko-
lizních úseků závěsným kabelem. 

Realizace přeložky silnice I/11 spolu se zajištěním napojení obce prostřednictvím mimoú-
rovňové křižovatky si pravděpodobně vyžádá  výškovou úpravu vodičů výměnou podpěr-
ných bodů na vedení 22 kV – VN 79 a D 79. 

Potřebný  transformační výkon  pro byty, vybavenost, objekty druhého bydlení a podni-
katelské aktivity v řešeném území bude zajištěn ze stávajících distribučních trafostanic  
22/0,4 kV, které budou  doplněny 11 novými DTS navrženými v lokalitách s novou výstav-
bou (DTS N1 – 11). Nové trafostanice napojené zemní kabelovou přípojkou VN se navrhují 
jako betonové, kompaktní, pro umístění 1 transformátoru s výkonem do 630 kVA (DTS N1 – 
N8).  Trafostanice napojené nadzemním přípojkou VN se navrhují jako venkovní, typu BTS 
na jednoduchém betonovém sloupu (DTS N9 – N11). Jako technické řešení pro  omezení vli-
vu ochranného pásma nadzemního vedení  22 kV  se doporučuje použití  závěsných kabelů 
příp. izolovaných vodičů.  

Umístění nových trafostanic je situováno do míst s navrhovanou výstavbou, příp. do míst s 
předpokládaným výskytem nedostatku transformačního výkonu, s možností posunu podle 
místních podmínek v řádu desítek metrů. 

 

Rozvodná síť NN – nová  rozvodná síť NN bude v souladu s vyhláškou č. 269/2009 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území řešena  zásadně zemním kabelovým vedením. Ja-
ko jistících prvků bude použito skříní typu SR.  Výhledově je možno lokální nedostatek pří-
konu v síti NN řešit posilovacím vývodem z nejbližší trafostanice.    

 
 

5.9.2  Zásobování plynem 

a)  Současný stav 

   VTL plynovody a RS – vysokotlaká plynárenská  zařízení (VTL s tlakem nad 40 barů) 
nejsou ve správním území obce Albrechtice provozována.  

Územím obce Albrechtice je vedena trasa VTL plynovodu s tlakem do 40 barů DN 500, 
PN25 Havířov – Albrechtice z r. 1960 (623 005), který  prochází sídlištní zástavbou v centru 
obce  a ve východní části území navazuje na VTL  plynovod DN 500, PN 40 Stonava - Žu-
kov (623 001). 

Z uvedených plynovodů jsou na území obce napojeny krátkými přípojkami dvě regulační 
stanice plynu (RS), které zajišťují dodávku plynu do místní plynovodní sítě: 
       
  RS VTL/STL – Albrechtice  s výkonem 1 200 m3h-1 (62 020) 
  RS VTL/STL – Albrechtice Paseky  s výkonem 1 200 m3h-1 (62 183). 
 

Místní plynovodní síť - počátek plynofikace  obce Albrechtice se  datuje rokem 1979, kdy  
v rámci  výstavby sídliště  OKD byla  vybudována  RS  VTL/NTL   a rozšířena  nízkotlaká 
plynovodní síť v rámci sídlištní zástavby, která je dosud v provozu. Dodávka do nízkotlaké 
sítě  je zajišťována přes dva uliční regulátory STL/NTL. 

       V současné době je obec Albrechtice plošně plynofikována středotlakým rozvodem 
plynu (kromě sídlištní zástavby  v centru obce). Středotlaká plynovodní síť je částečně pro-
vedena z ocelových trubek v profilech DN 50 – 150 (1. etapa plynofikace), následně byla bu-
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dována plynovodní síť z materiálu lPE v  profilech DN 40 – 110. Plyn do středotlaké plyno-
vodní sítě byl vpuštěn koncem  r. 1993. 

Na území místní části Pacalůvka je středotlaká plynovodní síť propojena na  místní sítě 
Havířova-Životic a  Těrlicka, v místní části Zadky pak na místní plynovodní síť Horní Suché. 
Na místní středotlakou plynovodní síť v Albrechticích je napojena také plynovodní síť obce 
Stonava.  

    Z místní plynovodní sítě je v Albrechticích napojeno  cca 1 250 odběratelů v kategorii oby-
vatelstvo, z toho 650 s otopem.  Dále je plynofikována převážná většina objektů vybavenosti, 
které využívají energii zemního plynu převážně k otopu. K největším odběratelům zemního 
plynu patří plynová kotelna NWR Energy a.s., Základní škola a Obecní úřad.  
 

 

b)  Bilance potřeby zemního plynu 

Bilance potřeby plynu je  sestavena podle jednotlivých odběratelských skupin - obyvatel-
stvo a ostatní odběr. 

Obyvatelstvo - roční a  maximální hodinová potřeba plynu pro obyvatelstvo  jsou  stano-
veny  metodou  specifických potřeb podle směrnice č. 17 Severomoravské plynárenské  a.s. 
Ostrava (obec do 5000 obyvatel – 0,9 m3h-1 byt). Předpokládá se, že  k r. 2025  bude plynofi-
kováno cca 100 % bytů v BD (600 bytů) a 95 %  bytů v RD (860 bytů) , spolu s  cca 30  ob-
jekty druhého bydlení. Potřeba plynu pro vytápění  300 bytů z kotelny NWR Energy je uve-
dena samostatně. U ostatních bytů se bilančně uvažuje  s využitím  plynu pro  vaření, přípravu 
TUV a vytápění (plná plynofikace).  

Ostatní odběr   - v této kategorii jsou zahrnuty potřeby pro otop vybavenosti a podnikatel-
ských aktivit. Potřeba plynu je stanovena jako 30 % podíl hodinové potřeby obyvatelstva. Pro 
blíže nespecifikované odběry se uvažuje s rezervou 50 m3 h-1, resp.100 000 tis.m3 rok-1. 

Bilance potřeby zemního plynu k r. 2025 je uvedena v následující tabulce: 

Albrechtice Měrná potřeba plynu Potřeba plynu 

Druh odběru [m 3 h-1 ] [m3 rok -1 ] [m3 h-1] [tis. m3rok -1] 

Obyvatelstvo - byty 

BD (pouze vaření) – 300 bytů 

 

0,1 

 

150 

 

  30 

 

45 000 

Obyvatelstvo – byty 

BD (plná plynofikace) – 300 bytů 

 

0,9 

 

2 000 

 

270 

 

600 000 

Obyvatelstvo – byty 

RD (plná plynofikace) – 980 bytů 

 

0,9 

 

3 000 

 

882 

 

2 940 000 

Druhé bydlení 

30  objektů 

 

0,50 

 

1 000 

 

15 

 

30 

Ostatní odběr 

(50% podíl potřeby obyvatelstva) 

   

600 

 

1 200 000 
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Albrechtice Měrná potřeba plynu Potřeba plynu 

Druh odběru [m 3 h-1 ] [m3 rok -1 ] [m3 h-1] [tis. m3rok -1] 

NWR Energy 

(kotelna sídliště – 300 bytů)  

   

240 

 

500 000 

Rezerva   80 160 

Odběr  z místní sítě 

                                 Celkem 

   

 2 117 

 

5 475 000 

Z celkové bilance potřeby plynu vyplývá, že k r. 2025 je pro obec  Albrechtice nutno z 
místní sítě  zajistit cca 5,5 mil.m3 zemního plynu,  při koef. současnosti všech odběrů Ks= 
0,95 dosáhne zimní hodinové maximum hodnoty cca 2 000 m3h-1.                  
 

c)  Návrh řešení 

VTL plynovody a RS – v souladu s nadřazenou  s nadřazenou dokumentací (ZÚR MSK) 
se navrhuje:  

- výstavba nového vysokotlakého plynovodu s tlakem do 40 barů  DN 500, PN 40 PZP 
Třanovice – Karviná Doly, který zajistí potřebu plynu pro  novou průmyslovou zónu v loka-
litě Karviná Doly (stavba je označena jako VPS – VTP 1) 

- obnova vysokotlakého plynovodu DN 500, PN 25 Havířov – Albrechtice v upravené      
trase mimo zastavěné území Albrechtic, spolu s vymístěním regulační stanice plynu RS 
VTL/STL Albrechtice k západnímu  okraji  sídlištní zástavby  (stavba je označena jako VPS – 
VTP 2). 

Dále se navrhuje stavba vysokotlakého plynovodu  DN 500/300, PN 40 Stonava – Žu-
kov, který nahradí fyzicky dožívající plynovod DN 500 (623 001) v úseku od napojení na re-
konstruovaný VTL plynovod DN 300 Stonava – Dětmarovice – II. etapa  (623 013, mimo ře-
šené území), po rekonstruovaný VTL plynovod DN 500 Suchá – Albrechtice – I. etapa 
(623 005). Trasa nového plynovodu se částečně odklání od původní trasy a přesouvá se mimo 
zastavěné území. Trasa plynovodu je převzata z dokumentace pro územní řízení uvedené 
stavby (SmPI Ostrava, 11/2003).  Součástí stavby je také přepojení regulační stanice plynu 
VTL/STL Albrechtice – Paseky na nový plynovod (stavba je označena jako  VPS – VTP 3). 

Místní plynovodní síť - místní plynovodní síť je provedena jako středotlaká v tlakové 
úrovni do 0,3 MPa.  

V souvislosti s přemístěním VTL/STL Albrechtice  (62 020) se pro vyvedení výkonu do 
stávající středotlaké sítě navrhuje nový plynovod DN 160.  

V souvislosti s realizací přeložky silnice I/11 a zajištěním napojení obce prostřednictvím 
mimoúrovňové křižovatky se navrhuje přeložka středotlakého plynovodu DN 90, který na-
pojuje místní část Pacalůvka. 

Pro   novou zástavbu je navrženo rozšíření středotlaké plynovodní  sítě v profilech DN  
40 – 90. Nová plynovodní síť je navržena  z trubek PE - těžká řada v návaznosti na stávající 
středotlakou síť. Celková  konfigurace plynovodní sítě je zřejmá  z grafické části dokumenta-
ce. 
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5.9.3   Zásobování teplem 

Zvláště velké a velké spalovací zdroje o jmenovitém tepelném výkonu vyšším než 5 MW 
nejsou ve správním území obce Albrechtice provozovány. 

Pro hromadnou bytovou výstavbu v lokalitě Hornická (cca 300 bytů v BD)  zajišťuje do-
dávku tepla a TUV bloková kotelna NWR Energy a.s., která je osazena 3 plynovými teplo-
vodními kotli s celkovým výkonem 2,85 MW. Distribuce tepelné energie je zajištěna čtyř-
trubkovým teplovodním rozvodem uloženým v topném kanálu. 

Pro ostatní  zástavbu  je  charakteristický  decentralizovaný  způsob vytápění, se samo-
statnými domovními kotelnami pro objekty vybavenosti a podnikatelských aktivit a individu-
álním vytápěním  rodinných domů. Tepelná energie je zajišťována především spalováním 
zemního  plynu, částečně pak tuhých paliv a elektrické energie. K významnějším z těchto 
zdrojů patří kotelny Základní školy, Obecního úřadu a Mateřské školy. 

Decentralizovaný způsob vytápění pro  stávající i novou výstavbu, s blokovou kotel-
nou  pro sídliště Hornická, samostatnými kotelnami  pro objekty nových bytových domů 
a vybavenosti a podnikatelských aktivit, individuálním vytápěním  RD a objektů druhé-
ho bydlení zůstane zachován. V palivo -  energetické bilanci  je preferováno využití zemní-
ho plynu pro 100 % bytů v BD a a 95 % bytů v RD, část objektů druhého bydlení, vybavenost 
a podnikatelské aktivity, s doplňkovou funkcí dostupných pevných paliv, biomasy a elektric-
ké energie. 

Navržený výkon  trafostanic umožní realizovat  různé způsoby elektrického  vytápění pro  
5 % bytů v RD a části objektů druhého bydlení. Zásadně se doporučuje využívat smíšeného 
elektrického vytápění (přímotopné v kombinaci s akumulací) a různých druhů tepelných čer-
padel.  

 

 

5.10  Elektronické komunikace 

5.10.1 Telekomunikace 

Obec Albrechtice  u Českého Těšína  telekomunikačně přísluší do atrakčního obvodu di-
gitální ústředny Albrechtice, jako  součást telefonního obvodu (TO – 59) Moravskoslezský  
kraj.  

Telefonní účastníci  ve správním území obce Albrechtice jsou  napojeni na  digitální 
ústřednu (RSU) Albrechtice prostřednictvím účastnické přístupové sítě (ÚPS), která je po 
celkové rekonstrukci úložnými a závěsnými kabely  v dobrém technickém stavu, včetně re-
zervy pro další zákaznická napojení. Tato ústředna, jako základní prvek telekomunikační sítě, 
je napojena na řídící digitální na hostitelskou ústřednu HOST Havířov – Kmochova prostřed-
nictvím dálkového přenosové  optické sítě.  

Územím Albrechtic procházejí trasy dálkové přenosové sítě (dálkové optické kabely) ve 
správě Telefónica 02 a.s., ČEZ - Distribuce a.s. a ČD - Telematika a.s. 

V souvislosti s realizací přeložky silnice I/11 a zajištěním napojení obce prostřednictvím 
mimoúrovňové křižovatky se navrhuje přeložka dálkového optického kabelu Telefónica O2. 
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5.10.2 Radiokomunikace 

Radioreléové spoje - tyto spoje jsou určeny pro přenos televizní a rozhlasové modulace, 
přenos dat a telefonních hovorů. Nad správním územím obce Albrechtice procházejí dvě tra-
sy radioreléových spojů mezi  Lysou horou a Karvinou. 
     

Mobilní telefonní síť  - ve správním  území obce Albrechtice jsou dostupné všechny služ-
by nabízené operátory mobilních sítí v systému GSM – T - Mobile, Telefónica O2 a Vodafo-
ne. Na území Albrechtic jsou  provozovány čtyři základnové stanice (BTS) uvedených ope-
rátorů mobilní sítě – dvě na panelových domech sídliště Hornická (Telefónica O2 a Vodafo-
ne) a dvě na samostatných stožárech (T – Mobile).                                       

      

 

5.11  Likvidace komunálních odpadů   

     Likvidaci komunálních odpadů v řešeném území  provádí firma Depos Horní Suchá 
a.s. Společnost zajišťuje pro obec komplexní nakládání s odpady, což znamená sběr, svoz, 
třídění, úpravu a konečné odstranění prakticky všech vyskytujících se odpadů včetně nebez-
pečných (vlastní skládky odpadů se nacházejí mimo řešené území). V obci je sběrný dvůr , 
situovaný na ul. Hlavní, jižně železniční trati. 

V lokalitě Červenky se nachází stará ekologická zátěž – plocha bývalé skládky odpadu. 
Skládka je překryta vrstvou zeminy a zarostlá náletovou vegetací. 

V územním plánu nejsou navrženy žádné nové plochy určené pro likvidaci odpadů. 

 
 

5.12  Zvláštní zájmy   

Řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany ČR dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů. Jde o ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích 
zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zák. č. 49/1997 Sb., o civilním le-
tectví. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na zá-
kladě závazného stanoviska Ministerstva obrany, Vojenské ubytovací a stavební správy Brno: 

− výstavba souvislých kovových překážek (100 m x 20 m a více)  
− výstavba větrných elektráren  
− stavby nebo zařízení vysoké 30 m a více nad terénem  
− stavby, které jsou zdrojem elektromagnetického záření.  

V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren a výškových staveb nad 
30 m nad terénem výškově omezena nebo zakázána. 

Na celém řešeném území je dále zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska níže 
uvedených druhů staveb dle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a 
povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, pro-
střednictvím Vojenské ubytovací a stavební správy Brno:  
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− výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a 
III. t řídy  

− výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů  
− výstavba  a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení  
− výstavba vedení VN a VVN  
− výstavba větrných elektráren  
− výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemet-

rické) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice) 
− výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem  
− výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky).  

 

 
5.13 Územní systém ekologické stability 

Cílem vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES) je zajistit přetrvání pů-
vodních přirozených skupin organismů v jejich typických (reprezentativních) stanovištích 
a v podmínkách kulturní krajiny. Tuto funkci má zajistit ÚSES sítí ekologicky významných 
částí krajiny, které jsou účelně rozmístěny na základě funkčních a prostorových podmínek a 
reprezentací pro krajinu typických stanovišť formou biocenter o daných velikostních a kvali-
tativních parametrech, propojených navzájem prostřednictvím biokoridorů. Ty mají také sta-
noveny velikostní a kvalitativní parametry. Vzájemné propojení dává obecné podmínky pro 
migraci organismů v podobných životních podmínkách. Obdobné přírodní podmínky jsou 
rozlišeny skupinami typů geobiocénů (STG).  
  

Hospodaření na území vymezeném pro ÚSES 

Cílovými lesními porosty ÚSES by měly být bučiny s dubem, jedlí, javory, lípami a habry, 
v menším rozsahu s příměsí dalších listnatých dřevin – hlavně klenu a dále lípy, javorů, třešní, 
jabloní, atd. Podél potoků pak jaseniny a jasanové olšiny s duby, jilmy, buky, habry, lipami a 
javory. Jde o území ovlivněná hospodařením člověka, a proto je přesnější určení klimaxových 
dřevin v daných podmínkách složité. K realizaci ÚSES proto doporučujeme použít širší dře-
vinnou skladbu specifikovanou detailněji v projektech ÚSES podle druhového složení podros-
tů a půdních map. 

V lesních prvcích ÚSES by ve vymezených porostech mělo být preferováno minimálně 
podrostní hospodaření nebo výběrné hospodářství, při nedostatku zmlazených cílových dřevin 
tyto uměle vnášet. Obmýtí a obnovní dobu je možno ponechat beze změny, zvýšit by se mělo 
zastoupení cílových dřevin tak, aby v průměru bylo dosaženo zastoupení minimálně 50 %, 
tzn., aby porosty tvořící biokoridor byly hodnoceny stupněm ekologické stability 4. Pro lo-
kální biocentra vymezená na lesní půdě by mělo platit, že u bukových porostů by měl být do-
držován požadavek podrostního hospodaření s předsunutými prvky pro umělé zalesnění chy-
bějícími dřevinami přirozené druhové skladby, především tedy buku jako hlavní dřeviny a 
dále přimíšeně a vtroušeně dubu, jedle, habru, mléče, klenu a lípy. Stávající smrkové porosty 
obnovovat holosečně, popřípadě rovněž podrostně. U porostů, které nejsou kvalitní a u nichž 
není žádoucí další zmlazení, uvažovat i o případném snížení obmýtí o 10 let, clonnou obnovu 
využít jen při nižším počátečním zastoupení buku. Ideálním cílem hospodaření v porostech 
tvořících lokální biocentra je les s druhovou a věkovou skladbou blízkou přirozené. Při zaklá-
dání prvků ÚSES na orné nebo jiné nezalesněné půdě využít ve velké míře meliorační dřeviny 
- keře a stromy. 
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Při přeměnách druhové skladby v biocentrech a biokoridorech by mělo platit, že sazenice 
mají být nejen odpovídající druhové skladby, ale i místní provenience a z odpovídajícího 
ekotopu. 

Hospodaření v lesních biokoridorech navržených mimo lesní půdu a v břehových poros-
tech podél potoků je dáno především jejich malou šířkou, a proto je zde nutné počítat 
s obnovou pouze přirozenou, popř. jednotlivým nebo skupinovým výběrem. 

Na plochách chybějících biocenter a biokoridorů je nutno zabezpečit takové hospodaření, 
které by nezhoršilo stávající stav, tzn., že na zaujatých pozemcích vymezených pro ÚSES ne-
lze např. budovat trvalé stavby, trvalé travní porosty měnit na ornou půdu, odstraňovat náros-
ty nebo jednotlivé stromy, apod. Přípustné jsou pouze ty hospodářské zásahy, které mají ve 
svém důsledku ekologicky přirozené zlepšení stávajícího stavu (např. zatravnění orné půdy, 
výsadba břehových porostů, zalesnění). 

Pro realizaci chybějících částí a změnu ve stávajících částech ÚSES nebyl dosud jasně sta-
noven finanční postup a státní dotace na realizaci ÚSES. I z těchto důvodů je respektována 
minimalizace na rozsah biocenter a biokoridorů. V plochách, kde aktuálně existují cílová spo-
lečenstva, je vymezení koridorů na šířku dvojnásobnou oproti minimální (lokální koridor 30 
m, regionální koridor 80 m).  

Základem systému ekologické stability jsou biocentra a biokoridory charakteru lesních po-
rostů a lesních pásů, pro zachování lučních stanovišť s bohatou květenou zvlášť chráněných 
druhů rostlin je systém doplněn i řetězem lučních biokoridorů a biocenter. 
 
 
 Zdůvodnění navržené koncepce územního systému ekologické stability 

Vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES v územním plánu respektuje návrh dle 
ZÚR MSK. Podle nich je u severního okraje území Albrechtic nově navržena regionální tra-
sa 1 až 5 (dle číslování v ÚP obce, regionální biokoridor RK 618 a část RBC č. 163 dle 
číslování ZÚR MSK). Do regionálního biokoridoru je vloženo lokální biocentrum (3) na 
území Albrechtic a pak koridor dále pokračuje na území Albrechtic. Trasa regionálního bio-
koridoru přes areál farmy živočišné výroby (dle ZÚR MSK) je nereálná, proto je v území Al-
brechtic navrženo jeho vymezení jižně od areálu farmy. Regionální biocentrum je dle ZÚR 
MSK navrženo na ploše asi 170 ha, což je asi 6krát více než požadují minimální parametry 
pro daný typ biocentra. Upřesnění regionálního biocentra ve vztahu k parametrům je vhodné 
provést v rámci vypracování plánu ÚSES pro tyto prvky nebo v lesním hospodářském plánu, 
protože je na území více obcí. 

Dosavadní vymezení lokálního ÚSES je převzato z vymezení v platném územním plánu, 
místy je upraveno podle hranic parcel. Biocentrum 14 je zvětšeno tak, aby vyhovovalo para-
metrům LBC, trasa koridoru 15 podél Chotěbuzky je rovněž upravena – vzhledem 
k aktuálnímu stavu v území je biokoridor navržen k vymezení na území Chotěbuzi a je do něj 
vloženo další lokální biocentrum (16) tak, aby nedošlo k překročení maximální přípustné dél-
ky lokálního biokoridoru.  

V lokální úrovni jsou vymezeny trasy biokoridorů s biocentry 1, 6 až 12 po řece Stonávce 
a s napojeními na ÚSES na území obce Těrlicko. Ekologicky nejhodnotnější, již dnes plně 
funkční biocentrum (1), se nachází v údolí Stonávky při hranicích obcí Albrechtic a Stonavy. 
Společenstva nivy Stonávky tohoto biocentra jsou chráněny také jako registrovaný významný 
krajinný prvek. Další biocentrum na Stonávce (7) je vymezeno východně od centrální zástav-
by Albrechtic. Také toto biocentrum je funkční. V jižní části Albrechtic je navrženo kontaktní 
biocentrum (9), na které je napojen jednak biokoridor „mokré“ hydrické řady vedoucí podél 
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Stonávky a dále po okraji vodní nádrže Těrlicka a jednak biokoridor „normální“ hydrické řa-
dy, který vychází z uvedeného biocentra jihovýchodním směrem (10). Biocentrum je částečně 
funkční, lesní společenstva jsou hodnocena 4. stupněm ekologické stability. Navrhovaná opat-
ření se zde týkají zejména postupné přeměny druhové skladby porostů ve prospěch původních 
druhů dřevin.  

Další funkční biokoridor tvoří přírodě blízký vodní tok Chotěbuzka (části ÚSES označené 
č.13 až 17) se zachovalými dřevinnými i lužními doprovodnými porosty a s napojením na 
RBC biokoridorem 18. Biocentrum v nivě Chotěbuzky (14) je navrženo jižně od zástavby 
v lokalitě Paseky. Navrhovaná opatření vedoucí ke zvyšování stability společenstev tohoto 
biocentra se týkají doplnění původních druhů dřevin a pravidelného kosení lučních společen-
stev.  

Propojení ÚSES Těrlicka a Albrechtic je navrženo biokoridorem (21) vymezeným severo-
východně od Pacalůvky. V úseku cca 300 m je nutno provést výsadbu pásu vhodných listna-
tých dřevin v minimální šířce 15 m.  

Trasa 19 až 22 je vedena mezi Horní Suchou a Dolním Těrlickem, převážně se stanovišti 
středně živnými až středně vlhkými a jeho propojení s údolnicí Stonávky – trasa 23 až 25.  

Upřesnění regionálních biocenter ve vztahu k parametrům je vhodné provést v rámci vy-
pracování plánu ÚSES pro tyto prvky, protože jsou na území více obcí.  

V řešeném území se nacházejí prvky ÚSES lokální a regionální úrovně. Hlavními osa-
mi navrženého systému ekologické stability jsou mezotrofní až mezotrofně nitrofilní spole-
čenstva zamokřených a mokrých hydrických řad. Jsou to zejména vodní toky a menší 
vodní plochy přirozeného charakteru, které vytvářejí v krajině se svou doprovodnou zelení 
dřevinného i lučního charakteru základní ekostabilizační prvky. V daném území jsou to řeky 
Stonávka a Chotěbuzka, případně jejich přítoky. Tyto ekologicky významné krajinné prvky 
jsou doplněny sítí mezotrofních společenstev vůdčích (svěžích) řad (lesní komplexy, remízky, 
louky, lemové porosty).  

Vymezení v místech, kde neexistují dřevinné porosty, je provedeno v minimálních nut-
ných rozlohách a šířkách dle metodiky. Další případné upřesnění prvků může být provede-
no v rámci projektů ÚSES, při zapracování do lesního hospodářského plánu nebo lesní hos-
podářské osnovy vymezením podle hranic trvalého rozdělení lesa, popř. parcelách nebo jiný-
mi liniemi, podél nichž lze trvalé rozdělení lesa vést, v závislosti na způsobu hospodaření a 
v rámci komplexní nebo dílčích pozemkových úprav.  
 
 
Tabulky 
 
Označení 
prvku 

Funkce, 
funkčnost, 
název 

STG Rozměr Charakter ekotopu Cílové společenstvo, 
návrh opatření 

Regionální úroveň  
 regionální biokoridor 618 (lesní)  
R1/Sto LBC vložené, 

funkční 
3BC3
43C4 

4,5 ha na toku Stonávky 
s širokými břehovými 
porosty přirozeného 
druhového složení 

lesní 

R2 RBK část. 
chybějící 

3BC3
4 

630 m pole, úzký pruh dřevin 
mezi poli, listnatý les 

lesní 
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R3 LBC vložené, 
funkční 

3B34 6,4 ha listnatý les lesní 

R4 RBK funkční 3B3 680 m listnaté lesní porosty, 
křížení vedení VVN 
2x400 kV, křížení žel. 
vlečky 

lesní 

 
 regionální biocentrum č. 163  
R5/Lou RBC 3B4 

3BC4 
(46 ha) lesní porost převážně 

listnatý – buky, duby, 
lípy, habry, louky 

lesní 
rozšíření lesního poros-
tu 

 
 
Lokální úroveň – trasa vedená po toku Stonávky 

Meandrující přirozený tok, pouze výjimečně regulovaný. Charakteristické porosty říční ni-
vy na aluviálních náplavech, místy zachovalé periodické tůňky.  

 Lokální biokoridor je vymezen tak, aby zachytil břehové porosty významného krajinného 
prvku (biocentrum přesahuje na k. ú. Stonava) a část toku v místní části Zámostí včetně leso-
parkového areálu s navazujícími fragmenty lučních porostů a krajinářsky hodnotnou strží 
s břidlicovým odkryvem.  

Návrh opatření: udržovat  původní ráz břehových porostů i mimo registrovaný VKP vý-
sadbou původních dřevin (Salix alba, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Quercus robur, Po-
pulus alba) a eliminace druhů nevhodných (Robinia pseudoaccacia). 

 
R1/Sto LBC funkční 3BC 

3C4 
4,5 ha na toku Stonávky 

s širokými břehovými 
porosty přirozeného 
druhového složení 

lesní 
 

L6 LBK funkční 3BC 
3C4 

1 900 m tok Stonávky a jeho 
břehové porosty 

lesní 

L7 LBC funkční 3BC 
3C4 

4,5 ha břehové porosty       
Stonávky, pole, louky 

lesní 
dolesnění na min.        
výměru pro lesní BC 

L8 LBK funkční 3BC 
3C4 

790 m břehové porosty toku 
Stonávky 

lesní 

L9 LBC část. 
chybějící 

3BC 
3C4 

5,4 ha listnatý les lesní 

L10/DTě LBK 3BC 
3C4 

270 m istnaté porosty, křížení 
dvou vedení VN, ZVN 

lesní 

L11 LBK 3BC 
3C4 

370 m listnaté lesy, křížení 
vedení  ZVN 2x400 
kV 

lesní 

L12/DTě LBC 3B3 (0,3 ha) listnatý les lesní 
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Lokální úroveň - trasa vedená po toku Chotěbuzky do Chotěbuzi a s propojením na 
RBC 163 

 Pravostranný přítok Stonávky, pahorkatinný potok se zachovalými břehovými porosty. Pů-
vodní druhovou skladbu mají i remízky lemující drobné přítoky Chotěbuzsky.  

 K biokoridoru břehových porostů byly zahrnuty jako interakční prvky pravostranné i le-
vostranné drobné přítoky Chotěbuzky s porosty původní dřevinné skladby (viz podrobněji č. 
11 a 12). Jeden z levostranných přítoků propojuje biokoridor Chotěbuzka s navrhovaným bio-
koridorem Loucký les (k. ú. Louky a Chotěbuz). Část toku s břehovými porosty (místní část 
Pardubice) je navržena jako biocentrum.  

Návrh opatření: doplnit lemové porosty po celé délce toku (zejména Salix alba, Fraxinus 
excelsior, Alnus glutinosa) a zachovat přirozený charakter koryta (viz regulace úseku u kraví-
na); zachovat kvalitu navržených interakčních prvků (význam z hlediska hydrologického re-
žimu a ochrany původního fondu).  
 
L13 LBK funkční 3BC 

3C4 
1 150 m břehové porosty      

Chotěbuzky, křížení 
vedení VN 

lesní, vodní 

L14 LBC část. 
chybějící 

3BC 
3C4 

4,9 ha břehové porosty       
Stonávky, pole, louky 

lesní 
dolesnění na min. vý-
měru pro lesní BC 

L15/Chot LBK funkční 3BC 
3C4 

2 000 m  břehové porosty      
Chotěbuzky, křížení 
vedení VN 

lení, vodní 

L16/Chot LBC 3BC 
3C4 

(0,02ha) převážně na území 
Chotěbuzi 
 

lesní 

L17/ 
Chot 

LBK, funkční 3BC4 
3B3 

(860 m) břehové porosty      
Chotěbuzky, převážně 
na území Chotěbuzi 

lesní, vodní 

L18/ Lou LBK, částečně 
chybějící 

3BC 
3C4 

1 330 m pruhové porosty,      
louky 

lesní, 
dolesnění 

 
 
Lokální úroveň - trasa vedená západním okrajem k.ú. 

Lesní porost silně poškozený kůrovcovou kalamitou v 50. letech má převážně charakter 
smrkové monokultury, místy jsou vtroušeny listnaté druhy (Betula pendula,  Carpinus betulus, 
Fagus silvatica, Sorbus aucuparia). Západní okraj lesa, kde je vymezen biokoridor 3, je lepší-
ho druhového složení – listnáče. Pestřejší skladbu má lesní ekosystém podél pramenící Su-
šanky.  

Návrh opatření : postupná cílevědomá obnova porostů, náhrada monokultur ekologicky 
stabilnějšími původními druhy, obnovovat  ekotonové pásy na okrajích lesa dosadbou vhod-
ných keřů; ve směru na Dolní Těrlicko založit chybějící úsek lokálního biokoridoru 
z přirozených druhů dřevin i s ochrannými zatravněnými pásy po obou stranách. 
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L19/HSu LBK funkční 3B3 1 410 m lesní porosty smíšené, 
křížení vedení VN a 
ZVN 

lesní 

L20 LBC funkční 3B34 6,6 ha smíšené lesní porosty lesní, podpora přirozené 
druhové skladby 

L21/DTěr LBK chybějí-
cí 

3B3 (350 m) pole lesní 
založení BK 

L22/HSu LBK funkční 3B3 (870 m) lesní porosty smíšené lesní 
 
Lokální úroveň - trasa propojující biokoridor vedený západním okrajem k.ú. 
s biokoridorem vedeným po toku Stonávky 

Navržený lokální biokoridor propojuje Rakovec s Velkým lesem. Navržené biocentrum je 
v současnosti ohroženo zejména znečišťováním vodoteče a vodních ploch splašky ze živočiš-
né  výroby a těsnou blízkostí areálu Správy silnic Moravskoslezského kraje.  

Návrh opatření : vodoteč je navržena jako biokoridor spojující sušší společenstva Velké-
ho a Louckého lesa s mokrou řadou (Chotěbuzka, Stonávka). Přirozený charakter krajinného 
prvku je však silně narušen průmyslovou plochou obalovny Správy silnic Moravskoslezského 
kraje (zatrubnění vodoteče, přerušení lemových porostů). V tomto úseku je biokoridor ne-
funkční. Je navrhována dosadba a posílení již stávajícího pásu zeleně v areálu závodu. 

L23 LBK funkční 3BC 
3C4 

1 150 m tok Rakovec a jeho 
břehové porosty a tok 
v lese, křížení více 
vedení VN 

lesní, vodní 

L24 LBC část. 
chybějící 

3BC 
3C4 

4,2 ha mezernaté lesní         
porosty 

lesní 
dolesnění na min. vý-
měru pro lesní BC 

L25 LBK, část. 
chybějící 

3B3, 
3BC4 

2 000 m  listnaté a smíšené lesní 
porosty 

lesní 

 

Vysvětlivky k tabulkám: 
- poř. č. – pořadové číslo a současně označení prvků ve výkrese; prvky zasahující na území 

jiné obce mají uveden její název,např. 9 / HSu; u regionálních a nadregionálních prvků je 
v záhlaví podrobného popisu prvku uvedeno číslování dle ZÚR MSK 

-  význam, funkčnost – biogeografický význam, současný stav funkčnosti 
   LBC  lokální biocentrum, LBK  lokální biokoridor 
   RBC  regionální biocentrum, RBK  regionální biokoridor 
-  STG – skupina typů geobiocénů (kód uvádí na prvním místě vegetační stupeň, písmenem je   

označena úživnost stanoviště (A - kyselé, B - středně živné, C - bohaté dusíkem, D - boha-
té vápníkem a jejich kombinace), poslední cifra označuje vlhkostní režim  (1 - suché až 5 - 
mokré) 

-  rozměr – výměra biocentra nebo délka jednoduchého biokoridoru, rozměr uvedený 
v závorce platí jen pro území obce, prvek dále pokračuje na sousední území 

- charakter ekotopu – stručný popis stavu 
- cílové společenstvo, návrh opatření – cílová vegetační formace, potřeba úprav pro funkč-

nost. 
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 Střety a bariéry prvků ÚSES 

 Střety, které by vytvářely bariéry v souvislém systému prvků ÚSES pro pohyb organismů, 
představují v řešeném území zejména četná ochranná pásma vedení VN a ZVN, v nichž je 
nutno udržovat po dohodě se správci sítě porosty do dohodnuté maximální výšky a křížení s 
navrženou přeložkou silnice I/11 – průchodnost je dána šířkou mostních objektů nad biokori-
dory. Jiná křížení – křížení s místními nebo obslužnými komunikacemi - nevytvářejí výraz-
nou bariéru. 
 
 
 

5.14 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení, zejména ve vztahu  
k rozboru udržitelného rozvoje území 

a) Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území  

 Navržené zastavitelné plochy nejsou v kolizi se zájmy ochrany přírody a neohrozí atrak-
tivitu bydlení. Rozsah navržených zastavitelných ploch pro obytnou výstavbu je přiměřený 
vzhledem ke skutečnosti, že řešené území leží v rozvojové oblasti Ostrava OB2, tedy v území 
ovlivněném rozvojovou dynamikou krajského města Ostravy a husté sítě vedlejších center a 
urbanizovaného osídlení. Z toho vyplývá značný zájem o novou výstavbu rodinných domů i 
ze strany komerčních investorů (vyplývající z polohy obce v sousedství města Havířova). Na-
vržené zastavitelné plochy jsou vymezeny v prvé řadě v návaznosti na stávající soustředěnou 
zástavbu, aby byly v co nejmenší  míře ohroženy zájmy hospodaření na zemědělské půdě, do-
stavby v lokalitách rozptýlené zástavby jsou navrženy pouze v prolukách.  

Územním plánem nelze zásadním způsobem zlepšit kvalitu ovzduší v řešeném území, pro-
tože zdroje znečištění se z velké části nacházejí mimo ně (Ostrava, Karviná, Dětmarovice, 
apod.); lze však alespoň omezit místní vlivy. 

Opatření na ochranu obyvatel před místními negativními vlivy znečištění ovzduší jsou 
územním plánem řešena takto: 

• Lokality určené pro novou obytnou výstavbu jsou navrženy mimo inverzní sníženiny 
v dobře provětrávaných lokalitách. 

• Nejsou navrženy žádné rozvojové plochy umožňující vznik nových provozů těžkého 
průmyslu, podmínky pro využití ploch nepřipouštějí umístění dalších zdrojů znečištění 
ovzduší v řešeném území.  

• Je navrženo rozšíření plynofikace a v palivo – energetické bilanci se preferuje využití 
zemního plynu.  

V územním plánu jsou opatření na zlepšení čistoty vod orientována především na napojení 
co největší části zástavby na soustavnou kanalizaci a na ČOV. Individuální likvidace odpad-
ních vod je možná pouze u ploch, které nelze napojit na stávající nebo plánovanou kanalizaci 
zakončenou na ČOV. 

Do sesuvných území není navržena žádná nová výstavba.  

 

b)  Vliv na posílení slabých stránek řešeného území  

 Stanovením jasně vymezených zastavitelných ploch dojde ke stabilizaci volné krajiny, kde 
již nebude možno realizovat rozptýlenou výstavbu (vyjma dostavby proluk vymezených kon-
krétně v územním plánu). Návrhem přesně daných tras obslužných komunikací  včetně stano-
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vených šířkových parametrů bude zajištěna komfortní dopravní obsluha navržených zastavi-
telných ploch, čímž se předejde budoucím problémům se zajištěním zimní údržby komunika-
cí, zajištěním odvozu odpadů apod.  

 Návrhem nových ploch určených pro rozvoj výroby a skladování dojde ke zvýšení pracov-
ních příležitostí v obci. 

  

c)  Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území  

K silným stránkám řešeného území patří především atraktivní obytné a rekreační prostředí 
v sousedství Těrlické přehrady a s výhledy na Moravskoslezské Beskydy, s poměrně vyso-
kým podílem lesů a ekologicky stabilních porostů kolem toků Stonávky a Chotěbuzky, dále 
pak blízkost města Havířova jako centra občanské vybavenosti a zdroje pracovních příležitos-
tí, dobré napojení na nadřazenou silniční síť a kvalitní vybavení území technickou infrastruk-
turou. 

 Návrhem nových ploch pro obytnou výstavbu dojde k využití obytné atraktivity obce, ná-
vrhem nových ploch pro rozvoj výroby a skladování se dále zvýší nabídka pracovních míst. 
Návrhem dostavby proluk v rozptýlené zástavbě se využije již vybudovaných komunikací a 
sítí technické infrastruktury. 

 

d) Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území  

Předmětem ochrany na území obce Albrechtice jsou přírodní, kulturní a historické hodno-
ty. Ochrana přírodních hodnot je zaměřena především na ochranu ekologicky stabilních a 
hodnotných břehových porostů vodních toků. Ochrana kulturních a historických hodnot je 
zaměřena na ochranu nemovitých kulturních památek a na ochranu významných historických 
stavebních dominant – zejména filiálního kostela sv. Petra a Pavla. 

Rozvoj přírodních hodnot je zajištěn návrhem vymezení územního systému ekologické 
stability jako sítě ekologicky významných částí krajiny, která zajistí přetrvání původních při-
rozených skupin organismů v jejich typických stanovištích a v podmínkách kulturní krajiny. 
Rozvoj kulturních a historických hodnot bude zaměřen především na úpravy staveb a veřej-
ných prostranství v historickém jádru obce.   

 Z hlediska ochrany krajinného rázu dle § 12 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kra-
jiny, ve znění pozdějších předpisů, je při realizaci nové výstavby nutno respektovat harmo-
nické měřítko a vztahy v krajině. Územní plán tuto ochranu zajišťuje především zásadním 
stanovením maximální podlažnosti staveb a maximálního možného podílu zastavěných ploch. 
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6. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIV Ů  NA UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ ÚZEMÍ   

6.1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí  

Posouzení Územního plánu Albrechtice z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zá-
konů bylo zpracováno v rámci samostatné zakázky (Aquatest a.s., Praha) s těmito závěry: 

Za negativní vlivy vyplývající z realizace územního plánu Albrechtice lze považovat: 

• Zábor půdy, změny zemědělského půdního fondu 

• Změny dopravní zátěže území 

• Zvýšení emisní a hlukové zátěže území  

• Zvýšení produkce domovních odpadů a odpadních vod a zvýšení rizika kontaminace 
životního prostředí (tj. půdy, horninového prostředí, podzemních a povrchových 
vod)  

• Změny odtokových poměrů ze zastavěných ploch 

• Porušení stability území 

• Změny vzhledu krajiny 

• Ovlivnění systému ÚSES.  
 

 
 

• Zábor půdy, změny zemědělského půdního fondu 

 Snahou autorů územního plánu bylo minimalizovat dopady záboru půdy, zejména ploch 
určených pro výstavbu. Proto byly pro návrhy ploch potřebných pro územní rozvoj obce vyu-
žity především volné proluky uvnitř hranic současně zastavěných území. Další návrhové plo-
chy navazují na stávající zástavbu a jsou jejím doplněním.  

 Celkový předpokládaný zábor půdy činí 117,29 ha, z toho je 99,29 ha zemědělských po-
zemků. Zábor lesních pozemků je navržen na 5,80 ha a zahrnuje především přeložku silnice 
I/11. Pro plochy veřejné zeleně je vymezeno 5,19 ha půdy. Pro potřeby územního systému 
ekologické stability se předpokládá zábor celkem 7,30 ha zemědělských pozemků. 

    Budování systému ekologické stability a veřejné zeleně lze považovat za pozitivní a do jis-
té míry za kompenzaci k nové výstavbě. U ostatních zastavitelných ploch je stanovena maxi-
mální přípustná zastavěnost. Doporučujeme zbylou plochu v co největší míře využít pro ze-
leň.   

    Plochy zbylé orné půdy a trvalých travních porostů jsou učeny především pro zemědělskou 
prvovýrobu; ze staveb lze realizovat pouze účelové komunikace a stavby pro zemědělskou 
prvovýrobu s  vazbou na činnost provozovanou v daném území, stavby účelových zařízení 
pro zemědělskou výrobu, stavby zařízení pro ochranu ZPF pro stabilizaci a intenzifikaci rost-
linné výroby, apod. Jejich součástí jsou také lokální biokoridory ÚSES. 
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• Změny dopravní zátěže území, zvýšení emisní a hlukové zátěže území 

     V budoucnu lze očekávat další nárůst především místní automobilové dopravy. Vliv auto-
mobilové dopravy je již v současné době negativní a projevuje se mimo nárůstu intenzity do-
pravní zátěže i zvýšeným hlukem, vibracemi a emisemi a v neposlední řadě i problémy 
s parkováním. Vliv přeložky komunikace I/11 nelze přiřadit k výrazným zdrojům hlukové a 
emisní zátěže vůči osídlení, protože trasa je vedena mimo zástavbu.  

    U nových výrobních areálů, pokud budou zdrojem hluku nebo emisí, lze předpokládat, že 
budou podléhat procesu EIA, případně  integrovanému povolení IPPC. Účelem procesu EIA 
je zjistit, zda jsou negativní vlivy zamýšleného záměru společensky přijatelné. Integrovaná 
prevence a omezování znečištění je pokročilým způsobem regulace vybraných průmyslových 
činností při dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku. Cílem opatření je 
předcházet znečištění a pokud to není možné, tak omezovat vznik emisí. 
 
    U  přeložek komunikací a nových křižovatek je nutno: 
• respektovat ochranná pásma silnic podle zákona č. 13/1997 Sb.  
• v místech, kde by byla překračována přípustná hluková hladina, realizovat nápravná opat-
ření na budovách (úprava fasád, protihluková okna, výstavba protihlukových bariér, vý-
sadba keřů nebo stromů); 

• v místech, kde by byla překračována přípustná hluková hladina, realizovat nápravná opat-
ření na komunikaci (šířková homogenizace komunikace, volba vhodného povrchu, ome-
zení maximální povolené rychlosti, zabezpečení plynulého provozu). 

 
    Vliv hluku z ostatních zařízení na obyvatelstvo je možno regulovat při povolování stavby 
stanovením limitních hlukových parametrů těchto zařízení a stanovením ochranných pásem     
(u některých staveb je ochranné pásmo dáno zákonem – např. vedení VN, transformátory). 

    Emisní situace je ovlivněna mimo dopravu zejména systémem vytápění bytů a provozoven. 
V současné době je většina otopu v obci Albrechtice zabezpečena systémem individuálního 
vytápění zemním plynem nebo elektrickou energií. Pro budoucnost se navrhuje: 

• zachovat a rozvíjet systém individuálního vytápění na zemní plyn nebo elektřinu; 
• u objektů bez možnosti využití zemního plynu preferovat biomasu (dřevní hmota) a její 

ekologické spalování v teplovodních kotlích tzv. pyrolytickou destilací; 
• při povolování nových provozoven se zaměřit na výroby a technologie s minimálními 

emisemi a malou dopravní zátěží. 
 
 

• Zvýšení produkce domovních odpadů a odpadních vod a zvýšení rizika kontaminace 
životního prostředí (tj. půdy, horninového prostředí, podzemních a povrchových vod)  

    Produkce odpadů bude zákonitě stoupat s rozvojem průmyslové výroby a s růstem počtu 
obyvatel. Současně lze však očekávat zvyšování podílu tříděného odpadu a následné recykla-
ce. Tento předpoklad je v souladu s  Plánem odpadového hospodářství Moravskoslezského 
kraje.  

    Obdobná je situace i v produkci odpadních vod. K jejich likvidaci územní plán navrhuje 
vybudování splaškové kanalizace a centrální čistírny odpadních vod.   
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• Změny odtokových poměrů ze zastavěných ploch 

    Výstavba na zemědělských pozemcích, zejména na pozemcích orné půdy, bude mít za ná-
sledek změnu odtokových poměrů. Část ploch bude pokryta nepropustným povrchem nebo 
stavbami, které zamezí vsakování dešťových vod, sníží dotaci podzemních vod a současně 
urychlí povrchový odtok. Minimalizovat změny odtokových poměrů lze zasakováním 
vhodných dešťových vod (voda ze střech) na lokalitě. Pro zasakování jsou však vhodné 
pouze propustné horniny. Pokud se v lokalitě nevyskytují, doporučujeme zvážit svedení deš-
ťové vody do kanalizace nebo povrchovým zářezem do vodoteče. U větších zastavěných 
ploch bez možnosti zasakování doporučujeme vybudovat záchytnou nádrž vhodné kapacity. 
Voda z  komunikací a parkovišť může být kontaminována a je vhodnější ji odvádět do kanali-
zace, případně  do lapolu a teprve následně  po oddělení nečistot  do povrchových vodotečí. 

    Na plochách s drenážními systémy hrozí jejich porušení při stavebních pracích a následné 
zamokření lokality nebo  zaplavování sklepů a podmáčení staveb, případně může porušení 
podpořit vznik sesuvu. Změnám lze předcházet důsledným respektováním a zachováním 
funkčnosti dosavadních drenážních systémů nebo jejich rekonstrukcí.  
 
 

• Porušení stability území 

    Kombinace podmáčení terénu a výkopových prací při stavební činnosti může být důvodem 
ke vzniku sesuvu. Rizikové jsou zejména svažité terény. Ke vzniku sesuvu může přispět i po-
rušení drenážního systému nebo zasakování dešťové vody. V rizikových plochách je nezbytné 
zabezpečit zejména drenáž podzemní vody a její odvádění do bezpečných míst. 
V poddolovaných územích lze očekávat změny povrchu terénu a v prostoru ložisek uhlí i úni-
ky důlního plynu. 
 
 
• Změny vzhledu krajiny 

    V řešeném území převládá návrh zastavitelných ploch pro  smíšenou obytnou zástavbu a 
pro bydlení v rodinných domech (66,25 ha). Zastavitelné plochy jsou navrženy jako dostavby 
vhodných proluk nebo jako nové lokality navazující na stávající zástavbu.  

    Výstavba bude realizována postupně a plynule  bude měnit vzhled krajiny. Jednotlivé stav-
by musí být zapojeny do textury místní zástavby, musí dodržet výškovou hladinu a měřítko 
stávající zástavby a okolní krajiny tak, aby nedošlo k narušení krajinného rázu a k narušení 
harmonického měřítka krajiny.  

    Při zhušťování zástavby v obci je nutné zachovat průchodnost z centrální části obce do vol-
né krajiny (i s ohledem na případné rozšíření turistického a rekreačního využití krajiny) a 
umožnit obsluhu zemědělských ploch. 

    Průmyslové plochy navazují na současné výrobní zóny a vytvoří postupně jednu větší plo-
chu. 

  
• Ovlivnění systému ÚSES  

    Otázka střetu zájmů mezi ochranou přírody a ostatními aktivitami je významná zejména 
u dopravních systémů, elektrických vedení, výstavby a způsobu hospodaření na pozemcích. U 
dopravních systémů je významná zejména při křížení komunikací se systémem ÚSES 
a chráněnými územími. Prakticky každé křížení lze považovat za negativní.  
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    Střety, které vytvářejí bariéry v souvislém systému prvků ÚSES v území Albrechtice, jsou 
méně významné – vedení VN 22 kV a křížení se silnicí nebo železnicí. Nejvíce jsou ovlivně-
ny prvky ÚSES na jižním okraji obce v prostoru přeložky silnice I/11.  

    U křížení s komunikacemi je třeba preferovat kolmé křížení s prvky ÚSES, u křížení 
s trasami nadzemního elektrického vedení je žádoucí ponechávat nárosty dřevin do maximální 
přípustné výšky.  

 

• Závěr 

Pro eliminaci výše uvedených negativních vlivů navrhuje územní plán následující opatře-
ní: 

- stanovení maximálního koeficientu zastavění pozemku 
- stanovení maximální podlažnosti pro nově realizované stavby 
- stanovení minimálních odstupů od komunikací pro zajištění ochrany proti negativním 

vlivům dopravy 
- rozšíření splaškové kanalizace zakončené na obecní ČOV 
- rozšíření plynofikace 
- jednoznačně vymezený ÚSES, kolmé křízení biokoridorů s liniovými stavbami. 

 

 

6.2. Vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura 2000 

Vyhodnocení Územního plánu Albrechtice z hlediska vlivu na evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozděj-
ších předpisů nebylo v zadání požadováno. 

 

 

6.3. Vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných 
sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech  

a) Plochy výroby – stávající plochy výroby a skladování zůstávají beze změny. Zastavitelná 
plocha výroby zemědělské je navržena pouze jedna, a to pro rozšíření Farmy Stonava 
v severní části k. ú., zastavitelná plocha lesního hospodářství je navržena pro výstavbu há-
jenky na ulici Pasecké. Zastavitelné plochy výroby průmyslové určené pro těžký průmysl 
se nenavrhují, zastavitelná plocha výroby průmyslové určená pro lehký průmysl je navrže-
na v lokalitě U Rozvodny, zcela mimo obytnou zástavbu. Zastavitelné plochy výroby 
drobné jsou navrženy v jižní části obce a na Rakovci, v návaznosti na stávající areály. Ná-
vrhem nových ploch umožňujících realizaci zařízení výroby a skladování jsou vytvo-
řeny předpoklady pro zvýšení počtu pracovních míst a tím ke zlepšení ekonomického 
potenciálu obce a posílení hospodářského pilíře. 

b) Plochy občanského vybavení - rozvoj občanského vybavení je možný v souladu 
s hlavním a přípustným využitím jednotlivých funkčních ploch; konkrétní zastavitelné plo-
chy jsou uvedeny dále. Nová plocha tělovýchovných a sportovních zařízení je navržena 
pro rozšíření sportovního areálu na ul. Školní. Nové plochy hřbitovů jsou vymezeny pro 
rozšíření stávajících hřbitovů na ul. Bělehradské a na ul. Školní. Návrhem nové plochy 
pro rozvoj sportovních a tělovýchovných zařízení se zlepší nabídka sportovních a re-
kreačních možností obyvatel. 
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c) Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území - je navržena pouze 
jedna taková plocha, a to pro přestavbu bývalé hospodářské budovy na bytový dům. Ná-
vrhem této přestavbové plochy dojde k opětovnému využití nevyužité budovy a ke 
zvýšení počtu bytů v obci. 

d) Nemovitá kulturní památka – veškeré nemovité kulturní památky jsou respektovány; tím 
je zajištěna ochrana kulturních a historických hodnot řešeného území. 

e) Významný vyhlídkový bod – v řešeném území se nacházejí dva významné vyhlídkové 
body – na ulici Obecní s výhledy na Beskydy a na ulici Pardubické s výhledy severním 
směrem, na průmyslovou krajinu ostravsko – karvinské aglomerace. Oba vyhlídkové bo-
dy jsou respektovány a do rozhledových směrů není navržena žádná výstavba, která 
by narušila dálkové pohledy. 

f) Územní systém ekologické stability - v řešeném území jsou vymezeny regionální a lokál-
ní prvky ÚSES. Regionální úroveň tvoří regionální biokoridor RK 618, vedený severním 
okrajem k.ú. a část regionálního biocentra RBC163, situovaného v Louckém lese. Lokální 
úroveň ÚSES je zastoupena čtyřmi trasami, vedenými po tocích Stonávky a Chotěbuzky, 
západním okrajem k.ú. a po bezejmenném toku západně centrální části obce. Hlavními 
osami navrženého systému ekologické stability jsou mezotrofní až mezotrofně nitrofilní 
společenstva zamokřených a mokrých hydrických řad. Jsou to zejména vodní toky a menší 
vodní plochy přirozeného charakteru, které vytvářejí v krajině se svou doprovodnou zelení 
dřevinného i lučního charakteru základní ekostabilizační prvky. Tyto ekologicky význam-
né krajinné prvky jsou doplněny sítí mezotrofních společenstev vůdčích (svěžích) řad (les-
ní komplexy, remízky, louky, lemové porosty). Vymezením územního systému ekologic-
ké stability bude zajištěno přetrvání původních přirozených skupin organismů 
v jejich typických stanovištích a v podmínkách kulturní krajiny . 

g) Významný krajinný prvek registrovaný  – v řešeném území se nacházejí dva registrova-
né významné krajinné prvky (VKP) – Naleziště Těšíňanky a Meandrující tok Stonávky. 
Oba VKP jsou v územním  plánu respektovány, Meandrující tok Stonávky je začle-
něn do ÚSES. 

h) Lesy hospodářské, lesy zvláštního určení – v územním plánu se předpokládá trvalý zábor 
5,80 ha lesů hospodářských, a to především pro návrh přeložky silnice I/11, převzatý 
z nadřazené územně plánovací dokumentace. Další dvě drobné plochy na pozemcích urče-
ných k plnění funkcí lesa jsou navrženy pro výstavbu hájenky a pro vybudování autobuso-
vé točny na ulici Pasecké. Navržené záměry zasahují pouze do okrajových částí lesních 
pozemků a nepředstavují zásadní zásahy do lesního hospodářství.  

i) Záplavové území, aktivní zóna záplavového území – v řešeném území je stanoveno zá-
plavové území Stonávky a Chotěbuzky, pro Stonávku je dále vymezena i aktivní zóna zá-
plavového území. Do stanovených záplavových území nejsou v územním plánu navr-
ženy žádné zastavitelné plochy. 

j) Dobývací prostor, chráněné ložiskové území, ložisko nerostných surovin – v řešeném 
území se nachází řada ložisek, dobývacích prostorů a chráněných ložiskových území; 
všechna jsou územním plánem respektována. 

k) Poddolovaná a sesuvná území - převážná část řešeného území leží v území mimo vlivy 
důlní činnosti v ploše C2, severovýchodní část v území ve vlivech důlní činnosti, a to 
v ploše A, B1, C1 a C1.1. Při umisťování veškerých staveb a zařízení, které nesouvisejí 
s dobýváním, je nutno respektovat Nové podmínky ochrany ložisek černého uhlí 
v chráněném ložiskovém  území české části Hornoslezské pánve. Do sesuvných území 
nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy. 
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l) Technologický objekt zásobování vodou - stávající vodojem Pacalůvka je dostačující a 
vyhoví i do budoucna, rozdělení na tlaková pásma zůstává zachováno. Nové technologic-
ké objekty zásobování vodou se nenavrhují. 

m) Vodovodní síť – pro zajištění zásobování pitnou vodou se navrhuje rozšíření vodovodní 
sítě pro navržené zastavitelné plochy o cca 7,5 km nových řadů. Dále se navrhuje rekon-
strukce stávajících řadů v lokalitách Zadky, Nový Svět a Paseky. V souvislosti s přeložkou 
silnice I/11 se navrhují dílčí přeložky vodovodních řadů. Návrhem nových vodovodních 
řadů jsou vytvořeny předpoklady pro zajištění zásobování pitnou vodou pro 100% 
obyvatel řešeného území. 

n) Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod – stávající štěrbinová nádrž 
v lokalitě Nový Svět je navržena ke zrušení, stávající jednotná kanalizace bude napojena 
na splaškovou kanalizaci zakončenou na stávající ČOV. Dále je navržena plocha pro rozší-
ření čerpací stanice u školy. Realizací výše uvedených návrhů dojde ke zlepšení podmí-
nek pro likvidaci odpadních vod. 

o) Síť kanalizačních stok – pro odkanalizování stávající a navržené zástavby je navržena 
výstavba splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy v celkové délce cca 18 km a sedm 
čerpacích stanic. Navržená stoková síť bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci 
v obci zakončenou na ČOV Albrechtice. Návrhem rozšíření splaškové kanalizace jsou 
vytvořeny předpoklady pro napojení co největší části řešeného území na soustavnou 
kanalizaci a tím pro zlepšení kvality podzemních a povrchových vod. 

p) Elektrická stanice – na území obce Albrechtice je provozována transformační stanice 
400/110/22 kV. V souvislosti s její připravovanou rekonstrukcí se navrhuje rozšíření plo-
chy trafostanice severním směrem. Rekonstrukce bude zaměřena na zvýšení zkratové 
odolnosti, na změnu technologie a na připojení nových zdrojů. 

q) Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy – v územním plánu je navrženo 
zvýšení přenosové kapacity vedení 400 kV – ZVN 460 v souvislosti s vyvedením výkonu 
z případného nového energetického zdroje v Elektrárně Dětmarovice do Nošovic a dále do 
rozvodny Albrechtice, výstavba vedení VVN 110 kV z nového energetického zdroje Sto-
nava do TS Albrechtice související s případnou realizací nového energetického zdroje ve 
Stonavě (EZS) a výstavba vedení 110 kV z TS Albrechtice  pro  novou TS 110/22 kV Kar-
viná Doly. Realizace přeložky silnice I/11 spolu se zajištěním napojení obce prostřednic-
tvím mimoúrovňové křižovatky si pravděpodobně vyžádá  výškovou úpravu vodičů výmě-
nou podpěrných bodů na vedení 400 kV – ZVN  443, 460 a  110 kV – VVN  601-602 
včetně částečné přeložky vedení 110 kV – VVN  611-612. Potřebný příkon pro obec Al-
brechtice bude zajištěn z  rozvodné soustavy  22 kV, odbočkou z linky  VN 179, která je 
pro přenos potřebného příkonu dostatečně dimenzována. Potřebný transformační výkon 
bude zajištěn ze stávajících distribučních trafostanic, které budou doplněny 11 novými, si-
tuovanými v lokalitách s navrženou výstavbou. Návrhem nových vedení VVN a ZVN 
jsou zajištěny potřeby zásobování elektrickou energií v rámci širšího regionu, ná-
vrhem nových distribučních trafostanic a rozšířením vedení VN pro navržené zasta-
vitelné plochy jsou vytvořeny předpoklady pro zajištění elektrické energie pro potře-
by řešeného území.  

r)  Technologický objekt zásobování plynem – v souvislosti s přeložkou trasy vysokotlaké-
ho plynovodu DN 500, PN 25 Havířov – Albrechtice mimo zastavěné území Albrechtic se 
navrhuje také přemístění regulační stanice plynu VTL/STL do nové polohy na západním 
okraji sídliště. Tímto návrhem bude umožněno lepší využití obytného území. 
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s) Vedení plynovodu – v územním plánu se navrhuje výstavba nového vysokotlakého ply-
novodu s tlakem do 40 barů  DN 500, PN 40 PZP Třanovice – Karviná Doly, který zajistí 
potřebu plynu pro  novou průmyslovou zónu v lokalitě Karviná Doly, obnova vysokotla-
kého plynovodu DN 500, PN 25 Havířov – Albrechtice v upravené trase mimo zastavěné 
území Albrechtic a stavba vysokotlakého plynovodu  DN 500/300, PN 40 Stonava – Žu-
kov, který nahradí fyzicky dožívající plynovod DN 500 (623 001) v úseku od napojení na 
rekonstruovaný VTL plynovod DN 300 Stonava – Dětmarovice – II. etapa  (623 013, mi-
mo řešené území) po rekonstruovaný VTL plynovod DN 500 Suchá – Albrechtice – I. eta-
pa (623 005). V souvislosti s přemístěním VTL/STL Albrechtice (62 020) se pro vyvedení 
výkonu do stávající středotlaké sítě navrhuje nový plynovod DN 160. V souvislosti s reali-
zací přeložky silnice I/11 a zajištěním napojení obce prostřednictvím mimoúrovňové kři-
žovatky se navrhuje přeložka středotlakého plynovodu DN 90, který napojuje místní část 
Pacalůvka. Pro   novou zástavbu je navrženo rozšíření středotlaké plynovodní  sítě. Ná-
vrhem rozšíření plynofikace jsou vytvořeny předpoklady pro zajištění ekologického 
způsobu vytápění a tím také zlepšení čistoty ovzduší. 

t) Silnice I. třídy – navržená dopravní koncepce v Albrechticích doplňuje stávající komuni-
kační síť o novou, dopravně významnou silniční komunikaci vedenou v tangenciální polo-
ze vůči obci. Jde o kompletní přeložku silnice I/11, jejíž vedení sousedním Havířovem a 
především Těrlickem se závlekem kolem přehradní nádrže neodpovídá jejímu dopravnímu 
významu a intenzitám provozu. Návrhem přeložky silnice I/11 se zlepší napojení řeše-
ného území i širšího regionu  na nadřazenou silniční síť ČR a na území sousedního 
Slovenska.  

u) Silnice III. t řídy – trasu silnice III/4743 v řešeném území lze považovat za stabilizovanou, 
navržené úpravy v úseku mezi Pacalůvkou a centrální částí Albrechtic souvisejí 
s přeložkou silnice I/11, kterou je nutno úrovňově křížit. Rovněž trasa silnice III/4749 je 
v řešeném území stabilizovaná, úpravy jsou navrženy v místní části Červenky v souvislosti 
s mimoúrovňovým křížením přeložky silnice I/11 a v severní části k.ú. – směrová úprava. 
Pro zlepšení bezpečnosti dopravy je na vjezdu do obce od Stonavy navržena přestavba kři-
žovatky s ul. Nádražní na okružní. Navržené úpravy jednak umožní napojení obce na 
přeložku silnice I/11, jednak přispějí ke zvýšení bezpečnosti dopravy. 

v) Místní a účelové komunikace – nové místní komunikace jsou navrženy pro zajištění do-
pravní obsluhy navržených zastavitelných ploch, pro zvýšení plynulosti a bezpečnosti do-
pravy na stávajících trasách jsou navrženy šířkové úpravy. V lokalitě U rozvodny je navr-
žena dílčí přeložka trasy účelové komunikace tak, aby neprocházela navrženou zastavitel-
nou plochou. Návrhem nových místních komunikací v potřebných parametrech bude 
zajištěna komfortní dopravní obsluha navržených zastavitelných ploch.  

w) Železniční dráha, vlečka  - železniční trať č. 321 je stabilizovaná, případná realizace 
úprav železniční trati bude řešena ve stávajících plochách. Rovněž stávající vlečka je stabi-
lizovaná. Stabilizací železniční trati v řešeném území zůstává zachována hromadná 
doprava osob po železnici a návaznost na nadřazenou železniční infrastrukturu.  

x) Cyklostezky, cyklotrasy, turistické trasy - řešeným územím procházejí tři značené turis-
tické trasy – červená č. 6027, zelená č. 4869 a žlutá č. 7895 a tři cykloturistické trasy – 
dálková cyklotrasa č. 56 a lokální cyklotrasy č. 6097 a 6100. Nové značené turistické trasy 
ani cykloturistické trasy se v územním plánu nenavrhují, návrh nové infrastruktury pro 
cyklisty se soustřeďuje na vymezení stezek pro cyklisty nebo pro společný provoz chodců 
a cyklistů. Za prioritní lze považovat především úseky, které jsou vedeny podél silně zatí-
žených komunikací a které jsou důležité k překonání bariér v území jako např. zeleň nebo 
hlavní silniční tahy. Jde především o realizaci stezky pro cyklisty podél silnice III/4743 a 
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její přeložky s odbočkou k ul. Hrázní. Tyto úseky jsou určeny pro bezkolizní zpřístupnění 
turisticky atraktivní Těrlické přehrady a ostatních cílů v řešeném území i mimo něj. Ná-
vrhem nových cyklostezek a stezek pro chodce se jednak zvýší bezpečnost cyklistů a 
chodců, jednak se zlepší prostupnost krajiny. 

 

 

6.4. Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, 
příležitostí a hrozeb v území   

6.4.1. Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území  

 Navržené zastavitelné plochy nejsou v kolizi se zájmy ochrany přírody a neohrozí atrak-
tivitu bydlení. Rozsah navržených zastavitelných ploch pro obytnou výstavbu je přiměřený 
vzhledem ke skutečnosti, že řešené území leží v rozvojové oblasti Ostrava OB2, tedy v území 
ovlivněném rozvojovou dynamikou krajského města Ostravy a husté sítě vedlejších center a 
urbanizovaného osídlení. Z toho vyplývá značný zájem o novou výstavbu rodinných domů i 
ze strany komerčních investorů (vyplývající z polohy obce v sousedství města Havířova). Na-
vržené zastavitelné plochy jsou vymezeny v prvé řadě v návaznosti na stávající soustředěnou 
zástavbu, aby byly v co nejmenší  míře ohroženy zájmy hospodaření na zemědělské půdě, do-
stavby v lokalitách rozptýlené zástavby jsou navrženy pouze v prolukách.  

Územním plánem nelze zásadním způsobem zlepšit kvalitu ovzduší v řešeném území, pro-
tože zdroje znečištění se z velké části nacházejí mimo ně (Ostrava, Karviná, Dětmarovice, 
apod.); lze však alespoň omezit místní vlivy. 

Opatření na ochranu obyvatel před místními negativními vlivy znečištění ovzduší jsou 
územním plánem řešena takto: 

• Lokality určené pro novou obytnou výstavbu jsou navrženy mimo inverzní sníženiny 
v dobře provětrávaných lokalitách. 

• Nejsou navrženy žádné rozvojové plochy umožňující vznik nových provozů těžkého 
průmyslu, podmínky pro využití ploch nepřipouštějí umístění dalších zdrojů znečištění 
ovzduší v řešeném území.  

• Je navrženo rozšíření plynofikace a v palivo – energetické bilanci se preferuje využití 
zemního plynu.  

V územním plánu jsou opatření na zlepšení čistoty vod orientována především na napojení 
co největší části zástavby na soustavnou kanalizaci a na ČOV. Individuální likvidace odpad-
ních vod je možná pouze u ploch, které nelze napojit na stávající nebo plánovanou kanalizaci 
zakončenou na ČOV.  

 

 

6.4.2. Vliv na posílení slabých stránek řešeného území  

  Stanovením jasně vymezených zastavitelných ploch dojde ke stabilizaci volné krajiny, kde 
již nebude možno realizovat rozptýlenou výstavbu (vyjma ojedinělých případů vymezených 
konkrétně v územním plánu). Návrhem přesně daných tras obslužných komunikací  včetně 
stanovených šířkových parametrů bude zajištěna komfortní dopravní obsluha navržených za-
stavitelných ploch, čímž se předejde budoucím problémům se zajištěním zimní údržby komu-
nikací, zajištěním odvozu odpadů apod.  
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6.4.3. Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území  

K silným stránkám řešeného území patří především poloha obce v sousedství města Haví-
řova, které je spádovým centrem občanské vybavenosti a zdrojem pracovních příležitostí,  
stabilizovaný počet obyvatel obce, poměrně kvalitní přírodní prostředí s vysokým podílem 
lesů a rekreačně využitelné krajiny, dobré napojení na nadřazenou silniční síť a vybudovaná 
technická infrastruktura. 

 Návrhem nových ploch pro obytnou výstavbu dojde k využití obytné atraktivity obce, ná-
vrhem nových ploch pro rozvoj výroby a skladování se zvýší nabídka pracovních míst. Ná-
vrhem rozšíření sportovního areálu se zvýší rekreační potenciál území. 

 

6.4.4. Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území  

Předmětem ochrany na území obce Albrechtice jsou přírodní, kulturní a historické hodno-
ty. Ochrana přírodních hodnot je zaměřena především na ochranu ekologicky stabilních a 
hodnotných břehových porostů vodních toků. Ochrana kulturních a historických hodnot je 
zaměřena na ochranu nemovitých kulturních památek a na ochranu významných historických 
stavebních dominant – zejména filiálního kostela sv. Petra a Pavla. Významné vyhlídkové 
body – na ulici Obecní s výhledy na Beskydy a na ulici Pardubické s výhledy severním smě-
rem, na průmyslovou krajinu ostravsko – karvinské aglomerace jsou respektovány a do roz-
hledových směrů není navržena žádná výstavba, která by narušila dálkové pohledy. 

Rozvoj přírodních hodnot je zajištěn návrhem vymezení územního systému ekologické 
stability jako sítě ekologicky významných částí krajiny, která zajistí přetrvání původních při-
rozených skupin organismů v jejich typických stanovištích a v podmínkách kulturní krajiny. 
Rozvoj kulturních a historických hodnot bude zaměřen především na úpravy staveb a veřej-
ných prostranství v historickém jádru obce.   

 Z hlediska ochrany krajinného rázu dle § 12 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kra-
jiny, ve znění pozdějších předpisů, je při realizaci nové výstavby nutno respektovat harmo-
nické měřítko a vztahy v krajině. Územní plán tuto ochranu zajišťuje především zásadním 
stanovením maximální podlažnosti staveb a maximálního možného podílu zastavěných ploch. 

 

 

6.5. Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování  

 Priority územního plánování Moravskoslezského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje 
území jsou stanoveny v Zásadách  územního rozvoje Moravskoslezského kraje takto:  

• Dokončení dopravního napojení kraje na nadřazenou silniční a železniční síť mezinárod-
ního a republikového významu – napojení řešeného území na nadřazenou silniční síť 
mezinárodního a republikového významu se zlepší realizací přeložky silnice I/11. 

• Zkvalitnění  a rozvoj dopravního propojení západní části kraje (ORP Krnov, ORP Bruntál, 
ORP Rýmařov, ORP Vítkov) s krajským městem a s přilehlým územím ČR (Olomoucký 
kraj) a Polska – netýká se řešeného území. 

• Vytvoření podmínek pro stabilizované zásobování území energiemi včetně rozvoje mezi-
státního propojení s energetickými systémy na území Slovenska a Polska – v územním 
plánu je navrženo zvýšení přenosové kapacity vedení 400 kV – ZVN 460 v souvislosti 



84 
 

s vyvedením výkonu z případného nového energetického zdroje v Elektrárně Dětma-
rovice do Nošovic a dále do rozvodny Albrechtice, výstavba vedení VVN 110 kV 
z nového energetického zdroje Stonava do TS Albrechtice související s případnou re-
alizací nového energetického zdroje ve Stonavě (EZS) a výstavba vedení 110 kV z TS 
Albrechtice  pro  novou TS 110/22 kV Karviná Doly. 

• Vytvoření podmínek pro rozvoj polycentrické sídelní struktury podporou: 

- kooperačních vazeb velkých měst a správních center v pásech koncentrovaného osídlení 
ve východní části kraje: 

- v prostoru mezi Opavou, Ostravou, Bohumínem, Karvinou, Českým Těšínem a Ha-
vířovem – tyto vazby existují a územním plánem jsou zachovány. 

- v podhůří Beskyd mezi Novým Jičínem, Kopřivnicí přes Frýdek – Místek a Třinec 
po Jablunkov – netýká se řešeného území. 

- rozvoje sídelní, výrobní a obslužené funkce spádových sídel v západní části MS kraje 
(Osoblaha, Krnov, Bruntál, Vrbno pod Pradědem, Rýmařov, Vítkov) - netýká se řeše-
ného území. 

• Regulace extenzivního rozvoje sídel včetně vzniku nových suburbánních zón, efektivní 
využívání zastavěného úzení, preference rekonstrukce nevyužívaných ploch a areálů před 
výstavbou ve volné krajině – nově vymezené zastavitelné plochy navazují na zastavěné 
území a nezakládají předpoklady pro vznik nových suburbánních zón.   

• Ochrana a zkvalitňování obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí; rozvoj obytné 
funkce řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou. Podporovat rozvoj systémů 
odvádění a čištění odpadních vod – pro navržené zastavitelné plochy určené pro obyt-
nou výstavbu je zároveň řešena i technická infrastruktura; je navrženo zásobování 
pitnou vodou, elektrickou energií a  plynem i odkanalizování.  

• Rozvoj rekreace a cestovního ruchu na území Slezských Beskyd, Moravských Beskyd a 
Oderských vrchů, Nízkého a Hrubého Jeseníku a Zlatohorské vrchoviny; vytváření pod-
mínek pro využívání přírodních a kulturně historických hodnot daného území jako atrakti-
vit cestovního ruchu při respektování jejich nezbytné ochrany – netýká se řešeného úze-
mí.  

• Zamezení rozšiřování stávajících a vzniku nových lokalit určených pro stavby k rodinné 
rekreaci v nejvíce exponovaných prostorech – zastavitelné plochy pro výstavbu objektů 
rodinné rekreace nejsou navrženy. 

• Vytváření územních podmínek pro rozvoj integrované hromadné dopravy – v řešeném 
území je integrovaná hromadná doprava zavedena, územní plán ji zachovává a roz-
víjí.  

• Vytváření územních podmínek pro rozvoj udržitelných druhů dopravy (pěší dopravy a 
cyklodopravy) v návaznosti na: 

- ostatní dopravní systémy kraje, 

- systém pěších a cyklistických tras přilehlého území ČR, Slovenska a Polska včetně pre-
ference jejich vymezování formou samostatných stezek s využitím vybraných místních 
a účelových komunikací s omezeným podílem motorové dopravy – v územním plánu 
řešeno návrhem samostatných cyklistických stezek, příp. stezek pro společný pro-
voz chodců a cyklistů. 
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• Polyfunkční využití rekultivovaných a revitalizovaných ploch ve vazbě na vlastnosti a po-
žadavky okolního území – v řešeném území se rekultivované ani revitalizované plochy 
nevyskytují. 

• Stabilizace a postupné zlepšování stavu složek životního prostředí především v centrální a 
východní části kraje. Vytváření podmínek pro postupné snižování zátěže obytného a re-
kreačního území hlukem a emisemi z dopravy a výrobních provozů – v blízkosti obytné 
zástavby nejsou navrženy žádné nové plochy umožňující vznik výrobních provozů 
s negativními vlivy na okolí. 

• Ochrana výjimečných přírodních hodnot území (zejména CHKO Beskydy, CHKO Poodří 
a CHKO Jeseníky) včetně ochrany pohledového obrazu významných krajinných horizontů 
a významných krajinných, resp. kulturně historických dominant. Při vymezování nových 
rozvojových aktivit zajistit udržení prostupnosti krajiny a zachování režimu povrchových 
a podzemních vod (zejména v CHKO Poodří a na přítocích Odry) – netýká se řešeného 
území. 

• Preventivní ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod na civilizačních, kulturních a přírodních hodnotách 
území kraje – navržené zastavitelné plochy nejsou situovány ani do záplavových ani 
do sesuvných území.  

• Respektování zájmů obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku – v územním 
plánu jsou tyto zájmy respektovány.  

• Ochrana a využívání zdrojů černého uhlí v souladu s principy udržitelného rozvoje – 
zdroje černého uhlí jsou respektovány. 

 

 

6.6. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí  

6.6.1.  Vyhodnocení vlivů územního plánu na vyváženost podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel v území, jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje území 

 V územním plánu Albrechtice jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení životního 
prostředí zejména návrhem rozšíření soustavné splaškové kanalizace; pro zlepšení soudržnosti 
společenství obyvatel území obce jsou vytvořeny podmínky návrhem zastavitelných ploch,  
umožňujících výstavbu bytových a rodinných domů a návrhem nových ploch pro rozvoj 
sportovních a tělovýchovných zařízení; návrhem nových ploch pro rozvoj výroby a 
skladování jsou vytvořeny podmínky pro zvýšení počtu pracovních míst v řešeném území.  

 

6.6.2. Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení 
zjištěným rizik ům ovlivňujícím potřeby současné generace obyvatel 
řešeného území a předpokládaným ohrožením podmínek života generací 
budoucích 

 Realizací záměrů obsažených v územním plánu Albrechtice nedojde ke střetům se zájmy 
ochrany přírody, ani k ohrožení atraktivity bydlení. Nové zastavitelné plochy nejsou navrženy 
ani ve stanovených záplavových územích ani v sesuvných územích. 
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7. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH D ŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY UR ČENÉ 
K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

7.1 Úvod, podklady 

  Vyhodnocení je zpracováno podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půd-
ního fondu, vyhlášky č.48 Sb., o stanovení tříd ochrany, vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou 
se upravují některé podrobnosti ochrany  ZPF, Metodického pokynu odboru ochrany lesa a 
půdy MŽP ČR (čj.OOLP/1067/96) k odnímání půdy ze ZPF a zákona č.289/1995 Sb., o lesích 
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Použité podklady  : 
- údaje o druzích pozemků z podkladů Katastru nemovitostí – www.nahlizenidokn.cz  - ří-

jen 2011 
- bonitní půdně ekologické jednotky a podklady o odvodněných pozemcích z podkladů 

ÚAP  
 
 

7.2 Kvalita zemědělských pozemků 

 Zemědělské pozemky navrhované k záboru jsou vyhodnoceny podle druhu zemědělských 
pozemků s určením BPEJ. První číslo pětimístného kódu označuje klimatický region. Řešené 
území náleží do dvou klimatických regionů : 

6 – MT3 – mírně teplý, až teplý 
7 – MT4 – mírně teplý, mírně vlhký   

 Dvojčíslí (2. a 3. číslo kódu BPEJ) označuje hlavní půdní jednotku - HPJ.  

 HPJ v řešeném území podle vyhlášky č. 546/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a 
postup pro jejich vedení a aktualizaci: 

20 - Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i pa-
rarendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, jílech, slínech, flyši, tercierních sedi-
mentech a podobně, půdy s malou vodopropustností, převážně bez skeletu, ale i středně skele-
tovité, často i slabě oglejené. 

24 - Kambizemě modální eubazické až mezobazické i kambizemě pelické z přemístěných 
svahovin karbonátosilikátových hornin - flyše a kulmských břidlic, středně těžké až těžké, až 
středně skeletovité, se střední vododržností. 

43 - Hnědozemě luvické, luvizemě oglejené na sprašových hlínách (prachovicích), středně 
těžké, ve spodině i těžší, bez skeletu nebo jen s příměsí, se sklonem k převlhčení. 

44 - Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, na sprašových hlínách (prachovicích), středně 
těžké, těžší ve spodině, bez skeletu nebo s příměsí, se sklonem k dočasnému zamokření. 

46 - Hnědozemě luvické oglejené, luvizemě oglejené na svahových (polygenetických) hlí-
nách, středně těžké, ve spodině těžší, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem k dočas-
nému zamokření. 

47 - Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových (polygene-
tických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem k dočas-
nému zamokření. 
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49 - Kambizemě pelické oglejené, rendziny pelické oglejené, pararendziny kambické a pelic-
ké oglejené a pelozemě oglejené na jílovitých zvětralinách břidlic, permokarbonu a flyše, tu-
fech a bazických vyvřelinách, zrnitostně těžké až velmi těžké až středně skeletovité, s vyšším 
sklonem k dočasnému zamokření. 

56 - Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální 
na nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla 
bez skeletu, vláhově příznivé. 

58 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké ne-
bo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po 
odvodnění příznivé. 

64 - Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních ulo-
ženinách, jílovitých a slínitých materiálech, zkulturněné, s upraveným vodním režimem, 
středně těžké až velmi těžké, bez skeletu nebo slabě skeletovité. 

65 - Gleje akvické, histické, modální zrašelinělé, organozemě glejové na nivních uloženinách, 
svahovinách, horninách limnického tercieru i flyše, lehké až velmi těžké s vyšším obsahem 
organických látek, vlhčí než HPJ 64. 
 
 
 

 7.3  Zábor půdy pro navržené plochy 

Celkový předpokládaný zábor půdy je 117,29 ha, z toho je 99,29 ha zemědělských po-
zemků. 

Zábor půdy podle funkčního členění ploch:                                                                  

funkční členění zábor půdy  
celkem 

z toho země-
dělských     
pozemků 

z nich    
orné půdy 

 ha ha ha 
Plochy zastavitelné    
SO plochy smíšené obytné 37,76 36,51 29,16 
BI plochy bydlení v rodinných domech 28,59 27,87 22,24 
BH plochy bydlení v bytových domech 0,86 0,86 - 
OS plochy tělovýchovných a sportovních zařízení 1,92 1,92 1,92 
OH plochy hřbitovů 0,56 0,49 0,49 
VP plochy výroby průmyslové 1,12 - - 
VD plochy výroby drobné 2,52 2,47 2,47 
VZ plochy výroby zemědělské 1,81 1,69 - 
VL plochy lesního hospodářství 0,10 - - 
DP plochy parkovací a odstavné 0,09 - - 
DS plochy dopravy silniční 0,13 - - 
TI plochy technické infrastruktury 0,92 0,10 0,02 
Plochy zastavitelné celkem 76,38 71,91 56,30 
Plochy ostatní:    
ZV plochy zeleně na veřejných prostranstvích 5,19 3,11 1,98 
PV plochy pěších a vozidlových komunikací 1,65 1,49 1,39 
DS plochy dopravy silniční 33,77 22,78 21,01 
Plochy ostatní celkem 40,61 27,38 24,38 
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Plocha přestavby:    
BH plochy bydlení v bytových domech 0,30 - - 
 
návrh celkem 117,29 99,29 80,68 

 

Meliorace - celkem se předpokládá zábor 38,41 ha odvodněných zemědělských pozemků. 
Plochy jsou uvedeny v tabulce č.2. 

 

 
7.4  Zábor zemědělských pozemků pro územní systém ekologické stability 

Pro potřeby územního systému ekologické stability se předpokládá zábor celkem 7,30 
ha zemědělských pozemků, z toho je 3,19 ha odvodněno.  

V grafické příloze je zakreslen celý průběh ÚSES, včetně jeho funkčních částí. Do záboru 
půdy pro ÚSES jsou započteny jen plochy zemědělských pozemků určených k výsadbě stro-
mů a keřů (zalesnění), ostatní plochy do záboru zahrnuty nejsou. 

 

 

7.5  Posouzení záboru zemědělských pozemků 

Plochy potřebné pro územní rozvoj obce jsou navrženy z větší části v návaznosti na stáva-
jící zástavbu a jsou jejím doplněním. Jde vesměs o plochy určené pro bydlení, občanskou vy-
bavenost a výrobu.  

Zemědělské pozemky navržené k záboru jsou převážně v průměrné až nejhorší kvalitě, ve 
třídě ochrany III až V. Půdy v nejlepší kvalitě ve třídě ochrany I a II se v řešeném území vy-
skytují v menší míře. 

Největší zábor zemědělských pozemků je navržen pro bydlení (plochy smíšené obytné –
SO, plochy bydlení v rodinných domech – BI a plochy bydlení v bytových domech – BH. 
Celkem je to 65,24, tj. 66 % z celkového záboru zemědělských pozemků. Záborem navrže-
ných ploch nedojde ve většině případů k narušení organizace zemědělského půdního fondu 
ani zemědělských cest, ani ke vzniku zbytkových ploch. 

Značným zásahem do organizace zemědělského půdního fondu je navržená trasa přeložky 
silnice I/11 – plocha DS1 – celkem 33,19 ha, z toho je 22,62 ha zemědělských pozemků, tj.  
22 % z celkového záboru zemědělských pozemků. 

 

7.6 Dopad navrženého řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa  

     Trvalý zábor -  celkem se předpokládá trvalý zábor 5,80 ha pozemků určených k plnění 
funkcí lesa. 

 

 

 



89 
 

plocha funkční využití zábor  ha kategorie lesních po-
zemků 

Z58 - VL plochy lesního hospodářství 0,10 10 – lesy hospodářské 
DS1 plochy dopravy silniční 5,67 10 – lesy hospodářské 
DS4 plochy dopravy silniční 0,03 10 – lesy hospodářské 
celkem  5,80 10 – lesy hospodářské 

Plocha DS1 -  jde o návrh přeložky silnice I/11, jejíž trasa protíná v několika případech menší 
lesní celky a v západní části řešeného území zasahuje do okraje většího lesního celku; záměr 
je převzat  ze ZÚR MSK.  

Z58 – VL – jde o plochu pro výstavbu hájenky.  Návrh je převzat z platného ÚP. 

DS4 – jde o návrh plochy pro vybudování autobusové točny pro možnost zavedení hromadné 
dopravy do lokality Paseky. 

 

Omezení obhospodařování pozemků určených k plnění funkcí lesa: 

    Omezení obhospodařování pozemků určených k plnění funkcí lesa je navrženo pro vedení 
zvláště vysokého napětí - ZVN, velmi vysokého napětí - VVN,  a trasy vysokotlakých plyno-
vodů – VTL  Jejich trasy v několika případech  protínají menší lesní porosty, případně větší 
lesní celky. Předpokládaná šířka omezení obhospodařování je 10 až16 m. Celkem se předpo-
kládá omezení obhospodařování 3,17 ha PUPFL. 

ZVN1 – celkem 0,96 ha lesních pozemků 

VVN1 – celkem 1,30 ha lesních pozemků 

VTL1 – celkem 0,21 ha lesních pozemků 

VTL2 – celkem 0,12 ha lesních pozemků 

VTL3 – celkem 0,47 ha lesních pozemků 

VTL4 – celkem 0,11 ha lesních pozemků 

 Výstavba v ostatních navržených lokalitách je takového charakteru, že nebude mít žádný 
vliv na okolní lesní porosty. 

      V případě nové výstavby je nutno dodržovat vzdálenost 50 m od okraje lesa dle ustanove-
ní zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí o umístění stavby do této vzdálenosti lze vydat jen se 
souhlasem příslušného orgánu státní správy. Požadavek na 50 m vzdálenost od okraje lesa 
nesplňují plochy Z5 – TI, Z10 – BI, Z41 – SO, Z42 – SO, Z56 – SO, Z78 – SO, Z87 – SO, 
Z88 – SO, Z89 – SO, Z90 – SO, Z91 – SO, Z92 – SO, Z94 – SO, Z99 – SO, Z103 – SO, Z15 
– SO, Z106 – SO, Z107 – SO, ZV5, ZV6. 
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Předpokládané odnětí půdy podle funkčního členění ploch   
Tabulka č.1 

označení plo-
chy / funkce 

celková 
výměra 

z toho pozemky 
 

z celkového odnětí zeměděl-
ských pozemků 

půdy 
 ha 

nezeměděl-
ské 
ha 

lesní 
ha 

zemědělské 
ha 

orná 
ha 

zahra-
dy 
ha 

TTP 
ha 

Plochy zastavitelné: 
Z1 SO 1,25 0,07 - 1,18 1,18 - - 
Z2 SO 0,22 - - 0,22 0,22 - - 
Z3 SO 1,57 - - 1,57 1,31 0,26 - 
Z4 SO 0,24 - - 0,24 0,24 - - 
Z16 SO 0,63 0,48 - 0,15 0,15 - - 
Z17 SO 0,25 - - 0,25 - - 0,25 
Z18 SO 0,59 - - 0,59 0,50 - 0,09 
Z19 SO 1,04 0,05 - 0,99 0,55 - 0,44 
Z36 SO 0,20 - - 0,20 0,20 - - 
Z38 SO 0,50 - - 0,50 0,50 - - 
Z39 SO 0,38 - - 0,38 0,38 - - 
Z41 SO 0,92 - - 0,92 0,71 - 0,21 
Z42 SO 1,51 - - 1,51 1,51 - - 
Z43 SO 0,67 - - 0,67 0,67 - - 
Z44 SO 0,69 - - 0,69 0,69 - - 
Z45 SO 0,20 - - 0,20 - - 0,20 
Z46 SO 0,12 - - 0,12 0,12 - - 
Z47 SO 0,21 - - 0,21 0,21 - - 
Z48 SO 0,15 - - 0,15 0,15 - - 
Z49 SO 0,12 - - 0,12 0,12 - - 
Z50 SO 1,44 - - 1,44 1,44 - - 
Z51 SO 0,67 - - 0,67 0,67 - - 
Z52 SO 0,41 - - 0,41 0,29 - 0,12 
Z53 SO 0,16 - - 0,16 0,16 - - 
Z54 SO 0,51 - - 0,51 0,51 - - 
Z56 SO 0,12 - - 0,12 0,12 - - 
Z60 SO 0,57 0,19 - 0,38 0,38 - - 
Z61 SO 1,66 - - 1,66 - - 1,66 
Z62 SO 1,06 - - 1,06 0,14 - 0,92 
Z63 SO 0,41 - - 0,41 - - 0,41 
Z64 SO 0,40 - - 0,40 0,40 - - 
Z65 SO 0,19 - - 0,19 0,19 - - 
Z66 SO 0,37 - - 0,37 0,37 - - 
Z67 SO 0,60 - - 0,60 0,60 - - 
Z68 SO 0,19 - - 0,19 0,19 - - 
Z69 SO 0,06 - - 0,06 0,06 - - 
Z70 SO 0,06 - - 0,06 - - 0,06 
Z71 SO 0,18 0,01 - 0,17 0,17 - - 
Z72 SO 0,17 0,03 - 0,14 0,14 - - 
Z73 SO 3,32 0,06 - 3,26 2,97 - 0,29 
Z74 SO 0,55 0,04 - 0,51 0,51 - - 
Z75 SO 0,20 - - 0,20 0,20 - - 
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označení plo-
chy / funkce 

celková 
výměra 

z toho pozemky 
 

z celkového odnětí zeměděl-
ských pozemků 

půdy 
 ha 

nezeměděl-
ské 
ha 

lesní 
ha 

zemědělské 
ha 

orná 
ha 

zahra-
dy 
ha 

TTP 
ha 

Z76 SO 0,45 - - 0,45 0,45 - - 
Z77 SO 0,29 - - 0,29 0,29 - - 
Z78 SO 0,23 - - 0,23 0,23 - - 
Z79 SO 0,52 - - 0,52 0,49 - 0,03 
Z80 SO 0,35 - - 0,35 0,35 - - 
Z81 SO 0,32 - - 0,32 0,32 - - 
Z82 SO 0,56 - - 0,56 0,56 - - 
Z83 SO 0,10 - - 0,10 0,10 - - 
Z84 SO 0,19 - - 0,19 0,19 - - 
Z85 SO 0,36 - - 0,36 0,36 - - 
Z86 SO 0,27 - - 0,27 - - 0,27 
Z87 SO 0,25 - - 0,25 0,25 - - 
Z88 SO 0,15 - - 0,15 0,13 0,02 - 
Z89 SO 0,43 - - 0,43 0,43 - - 
Z90 SO 0,32 - - 0,32 0,32 - - 
Z91 SO 0,72 - - 0,72 0,72 - - 
Z92 SO 0,39 - - 0,39 0,18 0,03 0,18 
Z93 SO 0,72 - - 0,72 0,72 - - 
Z94 SO 0,37 0,03 - 0,34 0,34 - - 
Z96 SO 0,79 - - 0,79 0,79 - - 
Z97 SO 0,63 - - 0,63 0,57 - 0,06 
Z98 SO 0,30 - - 0,30 0,30 - - 
Z99 SO 0,87 - - 0,87 0,87 - - 
Z100 SO 0,74 - - 0,74 0,74 - - 
Z101 SO 0,42 - - 0,42 - - 0,42 
Z102 SO 0,28 - - 0,28 - - 0,28 
Z103 SO 0,39 - - 0,39 0,23 - 0,16 
Z104 SO 0,44 - - 0,44 - - 0,44 
Z105 SO 0,16 - - 0,16 - - 0,16 
Z106 SO 0,29 0,29 - - - - - 
Z107 SO 0,46 - - 0,46 0,07 - 0,39 
Z108 SO 0,24 - - 0,24 0,24 - - 

 SO Σ 37,76 1,25 - 36,51 29,16 0,31 7,04 
Z7 BI 0,88 - - 0,88 0,72 0,13 0,03 
Z8 BI 0,21 - - 0,21 0,21 - - 
Z9 BI 1,27 - - 1,27 1,27 - - 
Z10 BI 1,74 - - 1,74 1,74 - - 
Z11 BI 1,79 0,14 - 1,65 1,39 0,26 - 
Z12 BI 0,51 0,08 - 0,43 0,43 - - 
Z13 BI 0,88 - - 0,88 0,65 0,23 - 
Z14 BI 1,09 - - 1,09 1,04 - 0,05 
Z15 BI 1,45 - - 1,45 1,34 - 0,11 
Z22 BI 0,33 - - 0,33 0,33 - - 
Z23 BI 3,09 0,39 - 2,70 2,70 - - 
Z24 BI 3,70 - - 3,70 3,70 - - 
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označení plo-
chy / funkce 

celková 
výměra 

z toho pozemky 
 

z celkového odnětí zeměděl-
ských pozemků 

půdy 
 ha 

nezeměděl-
ské 
ha 

lesní 
ha 

zemědělské 
ha 

orná 
ha 

zahra-
dy 
ha 

TTP 
ha 

Z25 BI 0,42 - - 0,42 0,42 - - 
Z27 BI 3,78 - - 3,78 3,78 - - 
Z28 BI 2,83 0,11 - 2,72 2,52 0,20 - 
Z29 BI 0,89 - - 0,89 - - 0,89 
Z30 BI 0,13 - - 0,13 - - 0,13 
Z31 BI 3,60 - - 3,60 - - 3,60 

 BI Σ 28,59 0,72 - 27,87 22,24 0,82 4,81 
Z33 BH Σ 0,86 - - 0,86 - - 0,86 
Z59 OS Σ 1,92 - - 1,92 1,92 - - 
Z26 OH 0,15 - - 0,15 0,15 - - 
Z58 OH 0,41 0,07 - 0,34 0,34 - - 

 OH Σ 0,56 0,07 - 0,49 0,49 - - 
Z6 VP Σ 1,12 1,12 - - - - - 
Z21 VD 2,12 - - 2,12 2,12 - - 
Z34 VD 0,40 0,05 - 0,35 0,35 - - 

 VD Σ 2,52 0,05 - 2,47 2,47 - - 
Z37 VZ Σ 1,81 0,12 - 1,69 - - 1,69 
Z55 VL Σ 0,10 - 0,10 - - - - 
Z35 DP Σ 0,09 0,09 - - - - - 
Z20 DS Σ 0,13 0,13 - - - - - 
Z5 TI 0,82 0,82 - - - - - 
Z32 TI 0,08 - - 0,08 - - 0,08 
Z57 TI 0,02 - - 0,02 0,02 - - 

 TI Σ 0,92 0,82 - 0,10 0,02 - 0,08 
Zast. celkem 76,38 4,37 0,10 71,91 56,30 1,13 14,48 
 
Plochy ostatní: 

 ZV1 1,12 1,12 - - - - - 
 ZV2 0,07 - - 0,07 0,07 - - 
 ZV3 1,15 - - 1,15 1,15 - - 
 ZV4 0,74 - - 0,74 - - 0,74 
 ZV5 0,96 0,96 - - - - - 
 ZV6 0,39 - - 0,39 - - 0,39 
 ZV7 0,44 - - 0,44 0,44 - - 
 ZV8 0,32 - - 0,32 0,32 - - 
 ZV Σ 5,19 2,08 - 3,11 1,98 - 1,13 
 PV1 0,19 0,05 - 0,14 0,14 - - 
 PV2 0,14 0,08 - 0,06 - 0,04 0,02 
 PV3 0,11 - - 0,11 0,11 - - 
 PV4 0,83 - - 0,83 0,83 - - 
 PV5 0,02 0,02 - - - - - 
 PV6 0,16 - - 0,16 0,16 - - 
 PV7 0,08 - - 0,08 0,08 - - 
 PV8 0,04 - - 0,04 - - 0,04 
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označení plo-
chy / funkce 

celková 
výměra 

z toho pozemky 
 

z celkového odnětí zeměděl-
ských pozemků 

půdy 
 ha 

nezeměděl-
ské 
ha 

lesní 
ha 

zemědělské 
ha 

orná 
ha 

zahra-
dy 
ha 

TTP 
ha 

 PV9 0,03 0,01 - 0,02 0,02 - - 
 PV10 0,05 - - 0,05 0,05 - - 
 PV Σ 1,65 0,16 - 1,49 1,39 0,04 0,06 
 DS1 33,19 4,90 5,67 22,62 20,85 - 1,77 
 DS2 0,37 0,21 - 0,16 0,16 - - 
 DS3 0,18 0,18 - - - - - 
 DS4 0,03 - 0,03 - - - - 
 DS  Σ 33,77 5,29 5,70 22,78 21,01 - 1,77 

celkem pl.ost. 40,61 7,53 5,70 27,38 24,38 0,04 2,96 
Plocha přestavby: 

P1 BH Σ 0,30 0,30 - - - - - 
Zábor celkem  117,29 12,20 5,80 99,29 80,68 1,17 17,44 

 
 
 
Předpokládané odnětí zemědělských pozemků ze ZPF  

         tabulka č.2 

katastrální území označení plo-
chy / funkce 

odnětí ze-
mědělských 
poz. celkem   

ha 

druh 
pozemku 

kód  
BPEJ 

třída 
ochrany 

 

odvodnění 
ha 

Zastavitelné plochy: 
Albrechtice Σ Z1 SO 1,18 2 6.43.00 II  - 
u Č.Těšína Σ Z2 SO 0,22 2 6.43.00 II  - 

˝  Z3 SO 1,31 2 6.43.00 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,26 5 6.43.00 II  - 
˝ Σ Z3 SO 1,57 - - - - 
˝ Σ Z4 SO 0,24 2 6.43.00 II  - 
˝  Z7 BI 0,72 2 6.43.10 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,13 5 6.43.10 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,03 7 6.43.10 II  - 
˝ Σ Z7 BI 0,88 - - - - 
˝ Σ Z8 BI 0,21 2 6.43.10 II  - 
˝ Σ Z9 BI 1,27 2 6.43.10 II  1,27 
˝ Σ Z10 BI 1,74 2 6.43.10 II  1,74 
˝  Z11 BI 0,40 2 6.43.00 I - 
˝  ˝ ˝ 0,99 2 6.43.10 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,26 5 6.43.10 II  - 
˝ Σ Z11 BI 1,65 - - - - 
˝ Σ Z12 BI 0,43 2 6.43.10 II  - 
˝  Z13 BI 0,65 2 6.43.10 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,23 5 6.43.10 II  - 
˝ Σ Z13 BI 0,88 - - - - 
˝  Z14 BI 0,41 2 6.43.00 II  0,41 
˝  ˝ ˝ 0,11 2 6.43.10 II  0,11 
˝  ˝ ˝ 0,52 2 6.47.12 IV  0,52 
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katastrální území označení plo-
chy / funkce 

odnětí ze-
mědělských 
poz. celkem   

ha 

druh 
pozemku 

kód  
BPEJ 

třída 
ochrany 

 

odvodnění 
ha 

˝  ˝ ˝ 0,05 7 6.43.10 II 0,05 
˝ Σ Z14 BI 1,09 - - - 1,09 
˝  Z15 BI 1,03 2 6.43.00 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,31 2 6.43.10 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,11 7 6.43.00 II  - 
˝ Σ Z15 BI 1,45 - - - - 
˝  Z16 SO 0,13 2 6.43.00 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,02 2 6.43.10 II  - 
˝ Σ Z16 SO 0,15 - - - - 
˝ Σ Z17 SO 0,25 7 6.43.10 II  - 
˝  Z18 SO 0,50 2 6.43.10 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,09 7 6.43.10 II  - 
˝ Σ Z18 SO 0,59 - - - - 
˝  Z19 SO 0,55 2 6.43.10 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,44 7 6.43.10 II  - 
˝ Σ Z19 SO 0,99 - - - - 
˝  Z21 VD 0,49 2 6.43.00 II  0,49 
˝  ˝ ˝ 0,94 2 6.43.10 II  0,94 
˝  ˝ ˝ 0,69 2 6.44.00 III  0,69 
˝ Σ Z21 VD 2,12 - - - 2,12 
˝  Z22 BI 0,08 2 6.43.00 II  0,08 
˝  ˝ ˝ 0,25 2 6.44.00 III  0,25 
˝ Σ Z22 BI 0,33 - - - 0,33 
˝  Z23 BI 0,86 2 6.43.00 II  0,86 
˝  ˝ ˝ 0,07 2 6.44.00 III  0,07 
˝  ˝ ˝ 1,77 2 7.47.02 III  1,77 
˝ Σ Z23 BI 2,70 - - - 2,70 
˝  Z24 BI 3,53 2 6.43.00 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,17 2 6.44.00 III  - 
˝ Σ Z24 BI 3,70 - - - - 
˝ Σ Z25 BI 0,42 2 6.43.00 II  0,42 
˝ Σ Z26 OH 0,15 2 6.43.00 II  0,15 
˝  Z27 BI 3,34 2 6.43.00 II  3,34 
˝  ˝ ˝ 0,44 2 6.44.00 III  0,44 
˝ Σ Z27 BI 3,78 - - - 3,78 
˝  Z28 BI 0,23 2 6.43.10 II  0,05 
˝  ˝ ˝ 2,29 2 6.44.00 III  0,98 
˝  ˝ ˝ 0,20 5 6.44.00 III  - 
˝ Σ Z28 BI 2,72 - - - 1,03 
˝  Z29 BI 0,03 7 6.43.10 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,86 7 6.44.00 III  - 
˝ Σ Z29 BI 0,89 - - - - 
˝ Σ Z30 BI 0,13 7 6.44.00 III  - 
˝ Σ Z31 BI 3,60 7 6.43.00 II  - 
˝  Z32 TI 0,02 7 6.43.00 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,06 7 6.44.00 III  - 
˝ Σ Z32 TI 0,08 - - - - 
˝ Σ Z33 BH 0,86 7 6.44.00 III  - 
˝  Z34 ˝ 0,32 2 6.43.10 II  - 



95 
 

katastrální území označení plo-
chy / funkce 

odnětí ze-
mědělských 
poz. celkem   

ha 

druh 
pozemku 

kód  
BPEJ 

třída 
ochrany 

 

odvodnění 
ha 

˝  ˝ ˝ 0,03 2 6.44.00 III  - 
˝ Σ Z34 VD 0,35 - - - - 
˝ Σ Z36 SO 0,20 2 6.43.10 II  - 
˝ Σ Z37 VZ 1,69 7 6.43.10 II  - 
˝  Z38 SO 0,46 2 6.43.10 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,04 2 6.58.00 II  - 
˝ Σ Z38 SO 0,50 - - - - 
˝ Σ Z39 SO 0,38 2 6.43.10 II  0,38 
˝  Z41 SO 0,59 2 6.43.10 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,12 2 6.58.00 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,13 7 6.43.10 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,08 7 6.58.00 II  - 
˝ Σ Z41 SO 0,92 - - - - 
˝ Σ Z42 SO 1,51 2 6.43.10 II  - 
˝  Z43 SO 0,33 2 6.43.00 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,34 2 6.43.10 II  - 
˝ Σ Z43 SO 0,67 - - - - 
˝ Σ Z44 SO 0,69 2 6.43.00 II  - 
˝ Σ Z45 SO 0,20 7 6.43.10 II  - 
˝ Σ Z46 SO 0,12 2 6.43.10 II  - 
˝  Z47 SO 0,15 2 6.43.10 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,06 2 6.41.67 V - 
˝ Σ Z47 SO 0,21 - - - - 
˝  Z48 SO 0,02 2 6.43.10 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,13 2 6.41.67 V - 
˝ Σ Z48 SO 0,15 - - - - 
˝  Z49 SO 0,03 2 6.43.00 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,09 2 6.47.42 IV  - 
˝ Σ Z49 SO 0,12 - - - - 
˝ Σ Z50 SO 1,44 2 6.43.00 II  - 
˝ Σ Z51 SO 0,67 2 6.43.00 II  0,40 
˝  Z52 SO 0,21 2 6.43.00 II  0,21 
˝  ˝ ˝ 0,08 2 6.47.42 IV  0,08 
˝  ˝ ˝ 0,09 7 6.43.00 I - 
˝  ˝ ˝ 0,03 7 6.47.42 IV  0,03 
˝ Σ Z52 SO 0,41 - - - 0,32 
˝  Z53 SO 0,14 2 6.43.00 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,02 2 6.47.42 IV  - 
˝ Σ Z53 SO 0,16 - - - - 
˝ Σ Z54 SO 0,51 2 6.43.00 II  - 
˝ Σ Z56 SO 0,12 2 6.43.00 II  - 
˝ Σ Z57 TI 0,02 2 6.58.00 II  - 
˝ Σ Z58 OH 0,34 2 6.58.00 II  - 
˝  Z59 OS 0,42 2 6.43.00 II  0,42 
˝  ˝ ˝ 1,50 2 6.58.00 II  1,50 
˝ Σ Z59 OS 1,92 - - - 1,92 
˝  Z60 SO 0,09 2 6.43.00 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,29 2 6.43.10 II  - 
˝ Σ Z60 SO 0,38 - - - - 
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katastrální území označení plo-
chy / funkce 

odnětí ze-
mědělských 
poz. celkem   

ha 

druh 
pozemku 

kód  
BPEJ 

třída 
ochrany 

 

odvodnění 
ha 

˝  Z61 SO 0,11 7 6.43.00 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,97 7 6.43.10 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,58 7 6.47.42 IV  - 
˝ Σ Z61 SO 1,66 - - - - 
˝  Z62 SO 0,14 2 6.43.10 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,37 7 6.43.10 II  0,33 
˝  ˝ ˝ 0,55 7 6.47.42 IV  0,42 
˝ Σ Z62 SO 1,06 - - - 0,75 
˝ Σ Z63 SO 0,41 7 6.43.10 II  0,34 
˝  Z64 SO 0,20 2 6.46.10 III  - 
˝  ˝ ˝ 0,20 2 6.47.42 IV  - 
˝ Σ Z64 SO 0,40 - - - - 
˝ Σ Z65 SO 0,19 2 6.58.00 II  0,19 
˝ Σ Z66 SO 0,37 2 6.58.00 II  0,37 
˝  Z67 SO 0,30 2 6.43.00 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,10 2 6.58.00 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,20 2 6.43.10 II  - 
˝ Σ Z67 SO 0,60 - - - - 
˝  Z68 SO 0,09 2 6.43.00 II  0,09 
˝  ˝ ˝ 0,10 2 6.47.42 IV  0,10 
˝ Σ Z68 SO 0,19 - - - 0,19 
˝ Σ Z69 SO 0,06 2 6.47.42 IV  0,06 
˝ Σ Z70 SO 0,06 7 6.47.42 IV  - 
˝ Σ Z71 SO 0,17 2 6.47.42 IV  0,17 
˝ Σ Z72 SO 0,14 2 6.47.42 IV  0,14 
˝  Z73 SO 1,43 2 6.46.10 III  1,43 
˝  ˝ ˝ 1,45 2 6.47.10 III  0,78 
˝  ˝ ˝ 0,09 2 6.47.42 IV  - 
˝  ˝ ˝ 0,07 7 6.47.10 III  - 
˝  ˝ ˝ 0,22 7 6.47.42 IV  - 
˝ Σ Z73 SO 3,26 - - - 2,21 
˝ Σ Z74 SO 0,51 2 6.46.10 III  0,06 
˝  Z75 SO 0,01 2 6.43.10 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,19 2 6.46.10 III  - 
˝ Σ Z75 SO 0,20 - - - - 
˝  Z76 SO 0,31 2 6.43.10 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,14 2 6.46.10 III  - 
˝ Σ Z76 SO 0,45 - - - - 
˝  Z77 SO 0,05 2 6.43.10 II  0,05 
˝  ˝ ˝ 0,24 2 6.46.10 III  0,24 
˝ Σ Z77 SO 0,29 - - - 0,29 
˝ Σ Z78 SO 0,23 2 6.47.10 III  - 
˝  Z79 SO 0,12 2 6.43.10 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,37 2 6.47.42 IV  - 
˝  ˝ ˝ 0,03 7 6.47.42 IV  - 
˝ Σ Z79 SO 0,35 - - - - 
˝  Z80 SO 0,03 2 6.43.10 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,32 2 6.47.42 IV  - 
˝ Σ Z80 SO 0,35 - - - - 
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katastrální území označení plo-
chy / funkce 

odnětí ze-
mědělských 
poz. celkem   

ha 

druh 
pozemku 

kód  
BPEJ 

třída 
ochrany 

 

odvodnění 
ha 

˝  Z81 SO 0,21 2 6.43.10 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,11 2 6.47.42 IV  - 
˝ Σ Z81 SO 0,32 - - - - 
˝ Σ Z82 SO 0,56 2 6.43.10 II  - 
˝ Σ Z83 SO 0,10 2 6.43.10 II  - 
˝ Σ Z84 SO 0,19 2 6.43.10 II  - 
˝ Σ Z85 SO 0,36 2 6.43.10 II  - 
˝  Z86 SO 0,08 7 6.43.10 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,19 7 6.47.42 IV  - 
˝ Σ Z86 SO 0,27 - - - - 
˝ Σ Z87 SO 0,25 2 6.43.10 II  0,25 
˝  Z88 SO 0,13 2 6.43.10 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,02 5 6.43.10 II  - 
˝ Σ Z88 SO 0,15 - - - - 
˝  Z89 SO 0,35 2 6.43.10 II  0,35 
˝  ˝ ˝ 0,08 2 6.46.10 III  0,08 
˝ Σ Z89 SO 0,43 - - - 0,43 
˝  Z90 SO 0,12 2 7.43.10 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,20 2 6.47.42 IV  - 
˝ Σ Z90 SO 0,32 - - - - 
˝ Σ Z91 SO 0,72 2 6.43.10 II  - 
˝  Z92 SO 0,18 2 6.43.10 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,03 5 6.43.10 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,18 7 6.43.10 II  - 
˝ Σ Z92 SO 0,39 - - - - 
˝ Σ Z93 SO 0,72 2 7.43.10 II  0,72 
˝ Σ Z94 SO 0,34 2 7.43.10 II  0,34 
˝ Σ Z96 SO 0,79 2 7.43.10 II  0,79 
˝  Z97 SO 0,57 2 7.43.10 II  0,39 
˝  ˝ ˝ 0,06 7 7.43.10 II  - 
˝ Σ Z97 SO 0,63 - - - 0,39 
˝ Σ Z98 SO 0,30 2 7.43.10 II  0,30 
˝ Σ Z99 SO 0,87 2 7.43.10 II  0,25 
˝ Σ Z100 SO 0,74 2 7.43.10 II  0,74 
˝ Σ Z101 SO 0,42 7 7.24.11 III  - 
˝ Σ Z102 SO 0,28 7 7.24.11 III  - 
˝  Z103 SO 0,23 2 7.20.41 IV  - 
˝  ˝ ˝ 0,16 7 7.24.41 IV  - 
˝ Σ Z103 SO 0,39 - - - - 
˝  Z104 SO 0,18 7 7.20.41 IV  - 
˝  ˝ ˝ 0,26 7 7.24.41 IV  - 
˝ Σ Z104 SO 0,44 - - - - 
˝ Σ Z105 SO 0,16 7 7.20.41 IV  - 
˝  Z107 SO 0,07 2 7.24.41 IV  - 
˝  ˝ ˝ 0,39 7 7.24.41 IV  - 
˝ Σ Z107 SO 0,46 - - - - 
˝  Z108 SO 0,12 2 7.43.10 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,12 2 7.24.41 IV  - 
˝ Σ Z108 SO 0,24 - - - - 
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katastrální území označení plo-
chy / funkce 

odnětí ze-
mědělských 
poz. celkem   

ha 

druh 
pozemku 

kód  
BPEJ 

třída 
ochrany 

 

odvodnění 
ha 

celkem zast. plochy - 71,91 - - - 26,63 
Plochy ostatní: 
Albrechtice  Σ  ZV2 0,07 2 6.43.00 II  - 
u Č.Těšína Σ  ZV3 1,15 2 6.43.00 II  0,52 

˝ Σ  ZV4 0,74 7 6.43.00 II  - 
˝ Σ  ZV6 0,39 7 7.47.10 III  - 
˝ Σ  ZV7 0,44 2 6.43.10 II  0,44 
˝ Σ  ZV8 0,32 2 6.43.00 II  0,32 
˝ Σ  PV1 0,14 2 6.43.00 II  - 
˝   PV2 0,04 5 6.43.10 II  - 
˝   ˝ 0,02 7 6.43.10 II  - 
˝ Σ  PV2 0,06 - - - - 
˝   PV3 0,05 2 6.43.00 II  - 
˝   ˝ 0,06 2 6.44.00 II  - 
˝ Σ  PV3 0,11 - - - - 
˝   PV4 0,58 2 6.43.00 II  0,50 
˝   ˝ 0,25 2 6.44.00 II  0,25 
˝ Σ  PV4 0,83 - - - 0,75 
˝ Σ  PV6 0,16 2 6.43.10 II  0,16 
˝ Σ  PV7 0,08 2 6.43.10 II  - 
˝ Σ  PV8 0,04 7 6.47.42 IV  - 
˝ Σ  PV9 0,02 2 6.43.10 II  - 
˝ Σ  PV10 0,05 2 6.43.10 II  0,05 
˝   DS1 0,44 2 6.56.00 I  
˝   ˝ 11,24 2 6.43.10 II  3,65 
˝   ˝ 0,99 2 7.43.10 II  0,99 
˝   ˝ 1,61 2 7.24.11 III  1,23 
˝   ˝ 1,04 2 7.20.41 IV  0,29 
˝   ˝ 2,88 2 7.24.41 IV  1,99 
˝   ˝ 1,07 2 6.47.12 IV  - 
˝   ˝ 1,28 2 7.20.51 V 1,28 
˝   ˝ 0,07 2 7.47.42 V 0,07 
˝   ˝ 0,23 2 7.49.11 V 0,23 
˝   ˝ 0,42 7 7.43.10 II  0,39 
˝   ˝ 0,83 7 7.24.41 IV  - 
˝   ˝ 0,46 7 7.20.41 IV  - 
˝   ˝ 0,06 7 7.65.01 V 0,06 
˝ Σ  DS1 22,62 - - - 10,29 
˝ Σ  DS2 0,16 2 6.43.10 II  - 

celkem plochy ostatní - 27,38 - - - 11,96 
celkem    - 99,29 - - - 38,41 
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Zábor zemědělských pozemků pro územní systém ekologické stability 
Tabulka č.3 

označení 
plochy 

výměra 
ha 

stávající 
druh pozem-

ku 

z toho odvod-
nění 
ha 

navržené 
společenstvo 

katastrální území 

R1-LBC 0,48 2 0,48 lesní Albrechtice u Č.T. 
R2-RBK 1,48 2 1,20 lesní Albrechtice u Č.T. 
L7–LBC 1,08 2 - lesní Albrechtice u Č.T. 
L14-LBC 0,09 2 - lesní Albrechtice u Č.T. 

 3,06 7 1,16 lesní Albrechtice u Č.T. 
L4-LBC 3,15 - 1,16 lesní Albrechtice u Č.T. 
L15–LBK 0,12 2 - lesní Albrechtice u Č.T. 
L18–LBK 0,71 7 0,07 lesní Albrechtice u Č.T. 
L23–LBK 0,28 2 0,28 lesní Albrechtice u Č.T. 

celkem 7,30 - 3,19 lesní Albrechtice u Č.T. 
 
 
 
 
Vysvětlivky k tabulkám: 
druh pozemku: - 2 - orná půda 
 - 5 - zahrada 
 - 7 - trvalý travní porost 
   
funkční členění: Z1 - označení zastavitelných ploch 
 BI - plochy bydlení v rodinných domech 
 SO - plochy smíšené obytné 
 BH - plochy bydlení v bytových domech 
 OS - plochy tělovýchovných a sportovních zařízení 
 OH - plochy hřbitovů 
 VD - plochy výroby drobné 
 VP - plochy výroby průmyslové 
 VZ - plochy výroby zemědělské 
 VL - plochy lesního hospodářství 
 TI - plochy technické infrastruktury  
 DS - plochy dopravy silniční 
 DP - plochy parkovací a odstavné 
 ZV - plochy zeleně na veřejných prostranstvích 
 PV - plochy pěších a vozidlových komunikací 
 ZS - plochy zahrad a sadů 
ÚSES LBC - lokální biocentrum 
 LBK - lokální biokoridor 
 RBK - regionální biokoridor 
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8. ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ALBRECHTICE ZPRACOVANÁ  
      POŘIZOVATELEM 

 8. 1 Postup při pořízení nového územního plánu 

Záměr pořízení nového územního plánu (dále jen „ÚPN“) schválilo Zastupitelstvo obce 
Albrechtice  dne 21.4.2009 usnesením č.15/2009 (bod č.8/15).  

K pořízení nového ÚPN Albrechtice došlo jednak z důvodu neaktuálních záměrů obce – 
současný Územní plán obce Albrechtice je z 3.9.1998 a k dnešnímu dni bylo provedeno znač-
né množství  změn územního plánu obce, dále z důvodu neaktuálních mapových podkladů. 
Dalším důvodem byly změny v legislativě dotýkající se územního plánování  a nezbytnost 
koordinace územně plánovací dokumentace obce s nadřazenou územně plánovací dokumen-
tací. 

Dle ust. § 188 stavebního zákona  územně plánovací dokumentaci schválenou před 1. led-
nem 2007 lze do 31.12.2015 podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy pro-
jednat a vydat, jinak pozbývá platnost. 

Vzhledem k tomu, že Obec Albrechtice požadovala zapracovat nové požadavky na využití 
území, bylo nutné přistoupit k pořízení nového územního plánu s novým koncepčním řešením 
využití území.    

Návrh zadání byl řádně projednán v souladu s ustanovením § 47 stavebního zákona 
s dotčenými orgány, ostatními orgány a organizacemi, veřejností i orgány územního plánová-
ní sousedních územních obvodů. Projednání návrhu zadání bylo oznámeno veřejnou vyhláš-
kou vyvěšenou na úředních deskách Magistrátu města Havířova ve dnech od 24.2.2010 do 
26.3.2010 a na úřední desce obce Albrechtice ve dnech od 24.2.2010 do 26.3.2010, a rovněž 
způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách statutárního města Havířo-
va a Obce Albrechtice. Návrh zadání byl vystaven  v tištěné podobě u pořizovatele, tj. na 
Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje, a taktéž na Obecním úřadě v Albrech-
ticích v době  od 24.2.2010 do 26.3.2010 a v elektronické podobě na internetové adrese u po-
řizovatele– www.havirov-city.cz a u Obce Albrechtice – www.obecalbrechtice.cz . Ve stano-
vené lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednání na úřední desce, tj. do 26.3.2010, 
mohl každý uplatnit své připomínky k zadání. Dotčené orgány mohly ve lhůtě 30 dnů ode dne 
obdržení návrhu zadání uplatnit své požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze 
zvláštních právních předpisů. Ve stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit své podněty. 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje provedl zjišťovací řízení v souladu s § 10i odst.3 
podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, jehož závěrem bylo 
konstatování, že územní plán Albrechtice je nutno posoudit podle § 10i zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí. Krajský úřad dále ve svém koordinovaném stanovisku č.j. MSK 
33616/2010, sp. zn.ŽPZ/8013/2010/Ham ze dne 23.3.2010, v odstavci 6/ dle zákona 
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, příslušný podle § 
77a odst.4 písm. n) a ve smyslu § 45i cit. zákona dospěl k závěru, že předmětný územní plán 
nemůže mít samostatné nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (stanovené 
nařízením vlády č.132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných 
lokalit, ve znění pozdějších předpisů), neboť žádná z těchto lokalit nebude záměrem územně 
dotčena a z charakteru záměru je zřejmé, že nebude ani dálkově působit na tyto lokality. Bylo 
konstatováno, že na území obce Albrechtice se nenachází žádná evropsky významná lokalita 
nebo ptačí oblast. 
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V souvislosti s požadavkem dotčeného orgánu, který uplatnil požadavek na posouzení 
územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí, pořizovatel  dle § 47 odst.3 stavebního 
zákona   uplatnil v zadání požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

  Na základě vyhodnocení požadavků dotčených orgánů, podnětů a připomínek ostatních 
orgánů, organizací a veřejnosti byl návrh zadání územního plánu upraven a doplněn. Projed-
nané a upravené zadání územního plánu obce Albrechtice schválilo Zastupitelstvo obce Al-
brechtice na svém zasedání dne 15.6.2010 pod č. usnesení 21/2010, bod č.09/21. 

Na základě schváleného zadání a v souladu s obsahem přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, v platném znění, předložil projektant (Urbanistické středisko Ost-
rava, s.r.o., Spartakovců 3, Ostrava-Poruba, Ing. arch. Helena Salvetová) návrh řešení, které 
pořizovatel obdržel dne 28.12.2010. Na základě výsledku zjišťovacího řízení, které provedl 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, byl následně 
posouzen územní plán z hlediska vlivů na životní prostředí ve smyslu příslušných ustanovení 
zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejí-
cích zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Posouzení vlivů územního plánu 
Albrechtice  na životní prostředí (dále jen „SEA“) bylo vypracováno oprávněnou osobou 
podle § 19 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění, (AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 
Praha 5,  zpracovatelé : RNDr. Jaroslav Skořepa, CSc., osvědčení odborné způsobilosti o po-
suzování vlivů dle zákona č.100/2001 Sb č.j. 2104/3240PV/93, prodlouženo č.j. 
39125/ENV/06). 

V souladu s ustanovením § 50 odst.2 stavebního zákona oznámil pořizovatel dotčeným or-
gánům, krajskému úřadu,  sousedním obcím a obci Albrechtice konání společného jednání o 
návrhu územního plánu obce Albrechtice, které se uskutečnilo dne 7.3.2011, a současně je 
vyzval k uplatnění stanovisek a připomínek ve lhůtě 30 dnů ode dne společného jednání, tj. 
v termínu do 5.4.2011. 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, požádal 
dopisem ze dne 24.2.2011 (č.j. MSK 36016/2011) o prodloužení lhůty k vydání stanoviska 
dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých sou-
visejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpi-
sů, ve smyslu § 50 odst.2 stavebního zákona. Dle citovaného paragrafu  lze lhůtu prodloužit 
nejdéle o 30 dnů, v tomto případě do 5.5.2011.  

Doplňující stanovisko krajského úřadu (ke koordinovanému stanovisku ze dne 30.3.2011, 
vedeného pod č.j. MSK 30185/2011)  bylo pořizovateli doručeno ve stanovené lhůtě dne 
26.4.2011      ( č.j. MSK 69763/201 ze dne 21.4.2011 – ve vyhodnocení stanovisek dotčených 
orgánů je citováno pod bodem I/10). 

V průběhu projednání bylo pořizovateli doručeno mimo jiné také nesouhlasné stanovisko 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 
z hlediska zájmů ochrany zemědělské půdy. Na základě projednání se zástupci obce Albrech-
tice pořizovatel požádal o přehodnocení stanoviska s patřičným odůvodněním. Navazující 
stanovisko, včetně žádostí pořizovatele, je uvedeno ve vyhodnocení stanovisek – pod bodem 
I/11.      

Pořizovateli bylo k  návrhu ÚPN obce Albrechtice doručeno celkem 11 stanovisek  dotče-
ných orgánů (+1 stanovisko po lhůtě na dožádání pořizovatele) a 1 připomínka sousední obce. 
Dále pořizovatel obdržel 2 stanoviska ostatních organizací – Správy železniční dopravní ces-
ty, st.o. a Centrumu dopravního výzkumu, v.v.i.  

 

ivawur
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Ke stanovisku Magistrátu města Havířova – odboru životního prostředí – k požadavku na 
vypuštění ploch (a to ploch smíšených obytných SO na pozemcích parc.č. 1012/1, 1011 a 
1010/4, 1738/2 a 1738/3, a k částečnému vypuštění návrhových ploch SO na pozemcích 
parc.č. 1014/1 a 1014/2, a dále vypuštění návrhové plochy „zahrad a sadů“ na pozemku 
parc.č. 786 v k.ú. Albrechtice u Č.T.)  bylo na základě požadavku obce svoláno jednání ke 
smírnému řešení rozporů. 

  Další jednání ke smírnému řešení rozporů bylo svoláno k nesouhlasnému stanovisku KÚ 
odboru životního prostředí a zemědělství  k jeho posouzení dle zákona č.334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, k jeho nesouhlasu s plochou Z 59 OS - plochy tělový-
chovných a sportovních zařízení a příslušného veřejného prostranství  - plochy ZV 8.     

  V souladu s ustanovením § 51 stavebního zákona předložil pořizovatel dopisem ze dne 
29.4.2011 pod č.j. OÚR/41118/Wu/2011 Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru 
územního plánování, stavebního řádu a kultury (dále jen krajský úřad), návrh územního plánu 
spolu se zprávou o projednání návrhu územního plánu Albrechtice a se žádostí o jeho posou-
zení před řízením o jeho vydání, a to z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejmé-
na s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje ČR 
2008 a s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem – Zásadami územního rozvoje Mo-
ravskoslezského kraje. Výsledek posouzení sdělil krajský úřad ve stanovisku č.j.MSK 
76310/2011, sp. zn. ÚPS/9822/2011/Vok ze dne 31.5.2011. Po prověření souladu návrhu ÚP 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem KÚ konstatoval, že není v rozporu 
s politikou územního rozvoje, se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje a ne-
narušuje využívání území, zejména s ohledem na širší vztahy.  

Dne 10.6.2011 pořizovatel požádal projektanta o úpravu návrhu územního plánu dle vý-
sledku projednání dle ust. § 50 a § 51 stavebního zákona, případně výsledků smírného řešení 
rozporů. (viz str. 122 - 123 tohoto opatření obecné povahy). 
Upravený návrh projektant předložil pořizovateli dne 22.7.2011. 

Následně pořizovatel v souladu s § 52 stavebního zákona zahájil řízení o upraveném a po-
souzeném návrhu územního plánu. Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územní-
ho plánu bylo jednotlivě doručeno dotčeným orgánům a sousedním obcím min. 30 dnů pře-
dem. Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání návrhu územního plánu Albrechtice 
byla vyvěšena na úřední desce statutárního města Havířova a jeho internetových stránkách 
v době od 1.8.2011 do 29.9.2011, stejně tak na úřední desce obce Albrechtice a jejich interne-
tových stránkách, v době od 1.8.2011 do 27.9.2011. Veřejné projednání se uskutečnilo dne 
26.9.2011. Námitky a připomínky k návrhu územního plánu bylo možno uplatnit nejpozději 
při veřejném projednání. K návrhu územního plánu bylo uplatněno 15 námitek, z toho dvě 
byly podány na veřejném projednání, 1  připomínka sousední obce  a 2 stanoviska dotčených 
orgánů. K podaným námitkám si pořizovatel vyžádal stanoviska dotčených orgánů, jejichž 
zájmů  se týkala, a to: 

- k námitkám č.11 a č.12, které se týkaly požadavku na vypuštění obslužné komunikace 
MO1 a MO2, stanovisko  Magistrátu města Havířova, odboru stavebního a silničního 
správního úřadu;  

- k námitce č.8 manželů Mgr. MUDr. Karla Adamuse, Ph.D. a Mgr. Alicje Adamusové 
Rzymanové  pořizovatel vyžádal následující stanoviska :  stanovisko KÚ MSK – odboru 
ŽP a Z, stanovisko KÚ odboru dopravy a silničního hospodářství, stanovisko Obvodního 
báňského úřadu v Ostravě a stanovisko KHS MSK, územního pracoviště Karviná. Úplné 
znění stanovisek a jejich vyhodnocení  je uvedeno u příslušných námitek. 
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Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek je součástí tohoto odůvodnění územního 
plánu v odstavcích 9. a 10. 
 
 

8.2 Část odůvodnění Územního plánu Albrechtice zpracovaná pořizovatelem  dle usta-
novení § 53 odst. 4 a 5 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění 

 
 8.2.1 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací do-

kumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území 
z hlediska širších vztahů 

Obec Albrechtice je součástí spádového obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Haví-
řov. V Politice územního rozvoje ČR 2008 je řešené území zařazeno do rozvojové oblasti Os-
trava OB2 a do specifické oblasti SOB2 Karvinsko. V Odůvodnění ÚPN Albrechtice na str.8 
– str.10 je rozepsáno, jakým způsobem jsou splněny úkoly pro územní plánování  a kritéria a 
podmínky pro rozhodování o změnách v území, stanovené v Politice ČR 2008 pro uvedenou 
oblast.    

Nadřazenou územně plánovací dokumentací jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslez-
ského kraje.  

V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) jsou v řešeném 
území vymezeny následující plochy a koridory veřejné infrastruktury : 

D32 Životice – Český Těšín, přeložka – dvoupruhová směrově nedělená silnice I.třídy 
EZ6 TS 110/22 kV Karviná-Doly, včetně přívodního vedení VVN 110 kV z TS Albrechtice 
E10 vedení EZS – TR Albrechtice (VVN), vedení 1 x 110 kV pro vyvedení výkonu z EZS, 
včetně rozvodny 110 kV 
P2 PZP (Třanovice) – hranice okresu Karviná – Karviná Doly (VTL), výstavba plynovodu 
DN 500 pro oblast Karviná – Doly 
P5 Albrechtice – Český Těšín (Žukov) – obnova VTL plynovodu DN 500 s dílčími přeložka-
mi mimo zastavěné území.  

Dále ZÚR MSK vymezuje plochy a koridory ÚSES neregionální a regionální úrovně. Do 
řešeného území zasahuje : 
Regionální biocentrum 163 Loucký les 
Regionální koridor 618. 
Všechny výše uvedené plochy a koridory jsou do Územního plánu Albrechtice zapracovány. 

V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje jsou pro rozvojovou oblast OB2 
stanoveny následující úkoly pro územní plánování: 

a) Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nadmístního vý-
znamu včetně územních rezerv a vymezení skladebných částí ÚSES - bylo splněno. 

b) Vymezit plochu pro umístění krajského integrovaného centra využívání komunálních od-
padů – netýká se řešeného území. 

c) Vymezit plochu pro veřejné logistické centrum – netýká se řešeného území. 

d) Nové rozvojové plochy vymezovat: 

- přednostně v lokalitách dříve zastavěných nebo devastovaných území (brownfields) a 
v prolukách stávající zástavby – netýká se řešeného území; 
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- výhradně se zajištěním dopravního napojení na existující nebo plánovanou nadřazenou síť 
silniční, resp. železniční infrastruktury – je splněno, řešeným územím prochází navrže-
ná přeložka silnice I/11; 

- mimo stanovená záplavová území – je splněno, v záplavových územích nejsou vymeze-
ny žádné zastavitelné plochy. 

e) Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel nezbytné 
plochy – netýká se řešeného území. 

f) V rámci ÚP obcí vymezit v odpovídajícím rozsahu plochy veřejných prostranství a veřejné 
zeleně – je splněno, viz kap. 5.6. Systém sídelní zeleně. 

Dále je v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje provedeno další upřesnění 
specifické oblasti SOB 4 Karvinsko, do které je zařazeno řešené území. 

 

Úkoly pro územní plánování dle ZÚR MSK: 

Vytvářet územní podmínky pro rekultivaci a následné polyfunkční využití území postiženého 
těžbou s využitím hodnotných přírodních prvků vzniklých v rámci přirozené sukcese a cílené 
rekultivace s jejich vhodným začleněním do systému zeleně s cílem zachování ekologické 
stability a prostupnosti krajiny – netýká se řešeného území. 

Vymezovat v územně plánovací dokumentaci odpovídající plochy veřejných prostranství, ve-
řejné zeleně a plochy pro rozvoj krátkodobé rekreace ve vazbě na sídla a jejich bezprostřední 
okolí – je splněno, v územním plánu jsou navrženy plochy veřejných prostranství, 
zejména plochy zeleně na veřejných prostranstvích v potřebném rozsahu i plochy pro 
rozvoj krátkodobé rekreace (nový sportovní areál).   

Návrh  územního plánu obce Albrechtice je v souladu s platnou nadřazenou územně plánova-
cí dokumentaci a s politikou územního rozvoje – Politikou územního rozvoje ČR 2008.  
 
 
       8.2.2   Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 

Územní plán respektuje cíle a úkoly územního plánování vyjádřené v ustanovení § 18 a 19 
stavebního zákona. Vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, spočívající 
ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí (respektuje stanoviska dotče-
ných orgánů, příslušných vyjádřit se k územním plánům zejména na základě  zákona 
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona 
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů), pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost spo-
lečenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval 
podmínky života generací budoucích.  

Územním plánem je vymezeno zastavěné území, zastavitelné plochy a stanoveny plochy 
pro veřejně prospěšné stavby. Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál roz-
voje území a míru využití zastavěného území. Navržené řešení v zásadě respektuje původní 
urbanistickou koncepci dosavadního Územního plánu obce Albrechtice. 

Územní plán chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel, určuje pod-
mínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území 
a nezastavitelných pozemků. Ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civili-
zační hodnoty území. 
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 8.2.3 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 

právních předpisů 

Územní plán je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona, vyhlášky č.500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti a vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, v platném znění. 
 
 

 8.2.4 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě 
s výsledkem řešení rozporů 

V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona oznámil pořizovatel dotčeným 
orgánům, krajskému úřadu,  sousedním obcím a obci Albrechtice konání společného jednání o 
návrhu územního plánu Albrechtice, které se uskutečnilo dne 7.3.2011, a současně je vyzval 
k uplatnění stanovisek a připomínek ve lhůtě 30 dnů ode dne společného jednání, tj.  
v termínu do 5.4.2011. 

V rámci společného jednání byly jednotlivě obeslány tyto  dotčené orgány : 

- Ministerstvo ŽP ČR, OVSS IX, odbor výkonu státní správy IX,  Vršovická 65, 100 10 
Praha 10, pracoviště : České Legie 5, 702 00   Ostrava 

- Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor surovinové politiky, Na Františku 32, 110 15 
Praha 1 

- Ministerstvo dopravy  ČR, odbor strategie, nábřeží L. Svobody 12/22, 110 15 Praha 1 
- Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Karviná, číslo útvaru 1300770,   
- Obvodní báňský úřad, poštovní schránka 103, Veleslavínova 18, 728 03 Ostrava 1, 
- Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Úsek 

nemovité infrastruktury Olomouc, Třída 1.máje 1, 771 11  Olomouc, adresa pro doručo-
vání : Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno 

- KHS Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Karviná, Těreškovové 2206, 734 01 
Karviná Mizerov 

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, 28.října 
117, 702 18 Ostrava 

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor ŽP a zemědělství, 28. října 117,  702 18 
Ostrava 

- HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, Ostravská  883, 733 01 Karviná 
Fryštát 

-  Magistrát  města  Havířova - odbor životního prostředí 
- Magistrát města Havířova - stavební a silniční správní úřad + oddělení státní památkové 

péče.   
 

Pořizovateli bylo ke společnému projednání návrhu územního plánu Albrechtice doručeno 
celkem 12 stanovisek dotčených orgánů (z toho 1 stanovisko bylo doručeno po lhůtě na vyžá-
dání pořizovatele),  2 vyjádření ostatních organizací ( Správy železniční dopravní cesty, st. O. 
a Centrumu dopravního výzkumu, v.v.i.) a 1 připomínka sousední obce – Statutárního města 
Karviné. 
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Ve stanovené lhůtě byla uplatněna tato stanoviska dotčených orgánů: 

1.  Stanoviska  dotčených orgánů  I/1 – I/11  
 

I/1 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, IČ 47609109, vyjá-
dření č.j. 6509/2011/03100 ze dne 17.2.2011, doručeno dne 23.2.2011 : 
Věc: Projednání návrhu  ÚPO Albrechtice 
Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných suro-
vin neuplatňujeme podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože dokumentace akceptuje problematiku 
ochrany a využití nerostného bohatství v řešeném území. 
Vyhodnocení : 
Vzato na vědomí. 
 
 
I/2 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 
702 00 Ostrava, vyjádření č.j. HOK/KA-3580/2.5/11 ze dne 23. 2. 2011, doručeno dne 25. 
2. 2011 : 
Stanovisko k oznámení zahájení společného projednávání návrhu územního plánu obce Al-
brechtice a společnému jednání 
Podáním ze dne 16.2.2011 oznámil Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje zahá-
jení společného projednávání návrhu  územního plánu obce Albrechtice. 
Po prostudování podkladů Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje jako dotčený 
správní úřad ve smyslu § 77 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 47 odst.2 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů sděluje, že s návrhem Územního plánu obce Albrechtice souhlasí.  
Návrh  územního plánu obce Albrechtice byl Krajskou hygienickou stanicí MSK posouzen a 
k tomuto návrhu bylo vydáno stanovisko pod č.j. HOK-KA-813/2.5/10 ze dne 22.3.2010.  
Návrh územního plánu obce Albrechtice vychází z vyhodnocení současného územního plánu 
obce. Řešeným územím územního plánu Albrechtice bude území obce o rozloze 1268, 8 ha. 
Pro návrhové období do roku 2025 je předpokládán počet obyvatel obce 4100-4200 obyv. 
V tomto období je předpoklad realizace cca 150 bytů. 
Při řešení územního plánu obce dojde k aktualizaci zastavěného území, vymezení nových za-
stavitelných ploch, k prověření platnosti záměrů na vymezení ploch určených pro rozvoj vý-
roby a podnikatelských aktivit. Z hlediska dopravní infrastruktury se bude jednat především o 
stabilizaci polohy přeložky silnice I/11, navržení koridoru pro její realizaci. 
Zásobování obce pitnou vodou ze zdrojů Ostravského oblastního vodovodu bude zachováno. 
Vodovod bude rozšiřován v závislosti na vymezených zastavitelných plochách. Do územního 
plánu bude zapracován návrh odkanalizování části zástavby obce Těrlicko na pravém břehu 
vodní nádrže do ČOV Albrechtice. Rozšíření splaškové kanalizace pro vymezené zastavitelné 
plochy. 
Vyhodnocení : 
Vzato na vědomí. 
 
 
 



107 
 

I/3 
Krajský ú řad Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. Října 
117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, vyjádření č.j. MSK 36016/2011 ze dne 24.2.2011, do-
ručeno dne 28.2.2011 : 
Prodloužení lhůty pro stanovisko k návrhu územního plánu obce Albrechtice : 
Krajský úřad, jako dotčený orgán, požaduje ve smyslu § 50 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska k vyhodnocení vlivů návrhu 
územního plánu obce Albrechtice na životní prostředí, v souladu s § 22 zákona č.100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a to o 30 dnů. 
Odůvodnění: 
Součástí návrhu územního plánu obce Albrechtice je posouzení vlivů územního plánu na ži-
votní prostředí. Ve smyslu § 3 písm.b) a § 10a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
je na předmětný územní plán pohlíženo jako na koncepci. 
Z ustanovení § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí lze dále dovodit, že pří-
slušný úřad vydává stanovisko k posouzení vlivů provádění koncepce na životní prostředí a 
veřejné zdraví (dále jen“stanovisko“) na základě: 
Návrhu koncepce (v daném případě návrhu ÚP) 
Vyjádření k němu podaných 
Veřejného projednání (v daném případě společného jednání) 
Bez uvedených podkladů nemá krajský úřad, jako příslušný úřad, možnost vydat kvalifikova-
né stanovisko se zohledněním těch informací, které jsou právě pro jeho vydání a hlavně kvali-
tu rozhodující, tzn. výsledky společného jednání o návrhu územního plánu, včetně možnosti 
zohlednit do svého stanoviska došlá stanoviska dotčených orgánů, vyjádření a připomínky. 
Jak vyplývá z ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona, postupují orgány územního plánová-
ní ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních 
právních předpisů. S ohledem na toto citované ustanovení stavebního zákona vás zároveň žá-
dáme o poskytnutí výše uvedených podkladů potřebných pro vydání kvalifikovaného stano-
viska (informace o výsledku projednání). 
Vyhodnocení : 
Respektováno – seznam a citace došlých stanovisek dotčených orgánů, které byly pořizovateli  
zaslány ke společnému projednání návrhu územního plánu Albrechtice, současně s jejich vy-
hodnocením, byly krajskému úřadu neprodleně  zaslány. 
 
 
I/4 
Česká republika – Ministerstvo obrany Vojenská ubytovací a stavební správa, Svato-
plukova 2687/84, 615 00 Brno – Židenice, IČ 60162694, ISDS VUSS Brno-Ministerstvo 
obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha,  vyjádření č.j.: 534-1216/20012/2011-1383-ÚP-OL 
ze dne 11.3.2011, doručeno dne 15.3.2011 : 
Věc: návrh  územního plánu obce Albrechtice 
Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
v souladu s resortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břec-
lav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Brun-
tál, Frýdek Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šum-
perk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce. 
Česká republika – Ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná VUSS Brno, jako věcně a míst-
ně příslušná ve smyslu zákona č.222/1999 Sb., jejímž jménem jedná ředitel VUSS Brno Ing. 
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Jaroslav Valchář, na základě pověření ministryně obrany č.j. 2566/2007-8764 ze dne 2. Ledna 
2008, ve smyslu §7, odst. 2 zákona č.219/2000 Sb. vydává stanovisko. 
Vzhledem k tomu, že ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany zasahuje na celé řešené území, požadujeme zapracovat tento údaj 
do grafické části územně plánovací dokumentace formou poznámky pod legendou koor-
dinačního výkresu. 
Vyhodnocení : 
Je respektováno. Do grafické části ÚPN Albrechtice – do koordinačního výkresu byl za-
pracován údaj o existenci ochranného pásma leteckých radiových zabezpečovacích zaří-
zení. 
 
 
I/5 
Ministerstvo zemědělství, útvar Pozemkový úřad Karviná, číslo útvaru 130770, se síd-
lem Zakladatelská 974/20, Nové město, 73506 Karviná 6, vyjádření č.j. 59242/2011-
MZE-130770 ze dne 25.3.2011, doručeno dne 28.3.2011: 
Stanovisko ke společnému jednání o návrhu ÚP obce Albrechtice (k čj.: 
OÚR/16211/Wu/2010) 
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Karviná, jako příslušný správní úřad podle § 19 
písm. a) a § 20 odst.1 písm. d) zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemko-
vých úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jiné-
mu zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že nemá k projednávanému 
návrhu územního plánu obce Albrechtice připomínky. 
V současné době v katastrálním území Albrechtice u Českého Těšína probíhá řízení o jedno-
duchých pozemkových úpravách – lokalita Stavy, které bude ukončeno v letošním roce. 
Vyhodnocení : 
Vzato na vědomí. 
   

I/6 
Koordinované stanovisko  Krajského úřadu  Moravskoslezského kraje, zastoupen odbo-
rem životního prostředí a zemědělství, IČ 70890692, 28. října 117, 702 18 Ostrava, vyjá-
dření č.j. MSK/30185/2011 ze dne 30.3.2011, doručeno dne  4.4.2011 : 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně přísluš-
ný dotčený orgán podle § 29 odst.1 zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 136 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),  § 4 odst. 2 a 6 zákona č. 183/2006 Sb. o územ-
ním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů po 
zkoordinování těchto jednotlivých požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, které 
všechny krajský úřad hájí, přiměřeně též podle § 140 správního řádu vydává k návrhu územ-
ního plánu Albrechtice toto koordinované stanovisko: 
1/ zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 
Veřejné zájmy vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, 
nejsou dotčeny. 
2/ zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 40 
odst. 3 písm. f) 
Dle § 40 odst.3 písm. f) zákona o pozemních komunikacích krajský úřad uplatňuje stanovisko 
k návrhu Územního plánu Albrechtice: Krajský úřad s předloženým návrhem Územního plá-
nu Albrechtice souhlasí. 
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Odůvodnění: 
Krajský úřad po prostudování podkladů zjistil, že se návrh Územního plánu Albrechtice dotý-
ká koridoru přeložky silnice I.třídy Životice – Český Těšín (dvoupruhová směrově nedělená 
silnice I. třídy včetně ochranného pásma), silnice III/4743 (úprava křižovatky s místní komu-
nikací ul. Přehradní), silnice III/4749, její přeložky mezi Stonavou a Albrechticemi a mezi 
Albrechticemi a Stanislavicemi a dvěma novými okružními křižovatkami místních komunika-
cí se silnicí III/4749 (Obecní x Hlavní x Školní a Nádražní x Stonavská). Návrh vychází 
z krajských dokumentů zpracovaných na úseku pozemních komunikací, ale i nad jejich rámec 
s tím, že je v tomto případě nutno postupovat dle upozornění níže. 
Upozornění: 
Ve vztahu k navrženým úpravám stávající silnice III/4743 a silnice III/4749 je nutno upozor-
nit, že nejsou obsaženy ani v krajském dokumentu Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury 
Moravskoslezského kraje ani v dokumentu „Bílá kniha“ (seznam investičních akcí na silniční 
síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje), schválený usnesením zastupitelstva kraje 
č.16/1389 ze dne 1.3.2007, který je obvykle upravován 1 x ročně, z čehož plyne, že tyto zá-
měry nejsou v tomto střednědobém plánovacím krajském dokumentu sledovány. Bez jeho po-
souzení nelze garantovat, že budou ve smyslu cílů a úkolů daných zvláštním zákonem jako 
veřejné záměry sledovány. Obec Albrechtice může uplatnit požadavek o zařazení těchto zá-
měrů do „Bílé knihy“ – nové zařazení stavby probíhá zpracováním investičního záměru, jehož 
náležitosti jsou zveřejněny na www.ssmsk.cz (investiční stavby, nové zařazení stavby). Kraj-
ský úřad dále upozorňuje, že dle § 40 odst.2 písmeno g) zákona o pozemních komunikacích, 
uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení místních komunikací 
obecní úřad obce s rozšířenou působností – Magistrát města Havířova.  
3/ zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů  
Veřejné zájmy, které krajský úřad hájí dle § 48 a odst. 2 písm. a) lesního zákona, nejsou do-
tčeny. V návrhu ÚP se nepředpokládá zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa pro umís-
tění rekreačních a sportovních staveb. 
4/ zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.  
Veřejné zájmy, chráněné uvedeným zákonem v působnosti krajského úřadu, nejsou předmět-
nou územně plánovací dokumentací dotčeny. 
5/ zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Veřejné zájmy, chráněné uvedeným zákonem v působnosti krajského úřadu, nejsou předmět-
nou územně plánovací dokumentací dotčeny. 
6/ zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
Krajský úřad, příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) zákona o ochraně přírody a krajiny, 
souhlasí s návrhem územního plánu Albrechtice. 
Odůvodnění: 
Krajský úřad podle § 77a odst.4 písm.x) zákona o ochraně přírody a krajiny uplatňuje stano-
viska k územním plánům obcí z hlediska zájmů chráněným tímto zákonem, není-li příslušný 
jiný orgán ochrany přírody. Krajský úřad tedy v daném případě uplatňuje stanovisko ke zvláš-
tě chráněným územím a k systému ekologické stability regionální a neregionální úrovně. 
V katastru obce Albrechtice se nenachází zvláště chráněné území. Prochází jím regionální bi-
okoridor RBK RK 966, který propojuje RBC 1937 Doly (mimo k.ú. Albrechtice) a nové RBC 
Loucký les, umístěné v lesním celku východně od Albrechtic. Systém ekologické stability re-
gionální úrovně předložený návrh plně respektuje. V katastru obce se nenachází žádný systém 
ekologické stability nadregionální úrovně. 
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7/ zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů 
Krajský úřad posoudil předložený návrh na základě kompetencí daných ust. § 17a zákona o 
ochraně zemědělského půdního fondu a zásad ochrany zemědělské půdy stanovených § 4 té-
hož zákona. V souladu s postupy projednání záměru dle ust. § 5 zákona o ochraně zeměděl-
ského půdního fondu, krajský úřad s předloženým návrhem nesouhlasí. Nesouhlas se vztahuje 
k požadavkům označeným Z 59 OS a ZV 8. Současně zdejšímu správnímu orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu není zřejmý zákres v grafické části předpokládaných záborů 
zemědělské půdy (neoznačený lichoběžníkový tvar – orná půda, umístěný západním směrem 
od plochy VZ 37). Ke zbývajícím lokalitám není z hlediska ochrany zemědělské půdy námi-
tek. 
Odůvodnění : 
Krajský úřad konstatuje, že v případě výše uvedených ploch (Z 59 OS a ZV 8) se jedná o ze-
mědělskou půdu nejvyšší kvality a předložený záměr je navržen v dosud nedotčené ucelené 
lokalitě, která je součástí pozemků náležících zemědělskému půdnímu fondu a zásah do toho-
to území je v rozporu se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu stanovenými postu-
py dle § 4 a 5 zákona. Nelze tedy konstatovat, že se s ohledem na zájmy ochrany zemědělské 
půdy jedná o řešení nejvýhodnější. 
8/ zákona č. 100/2001 Sb., o posuzováni vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů  
Krajský úřad, v souladu s § 50 odst.2 stavebního zákona, požádal dne 24.2.2011 o prodlouže-
ní lhůty pro vydání stanoviska k předmětnému návrhu územního plánu, včetně SEA vyhodno-
cení (dopisem č.j.: MSK 36016/2011). Vzhledem k tomu bude stanovisko z hlediska zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí vydáno samostatně po obdržení výsledků projednání 
návrhu územního plánu s dotčenými orgány, ve smyslu § 10g zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí a § 4 odst.2 stavebního zákona. 
9/ zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů 
Krajský úřad v souladu s ustanovením § 48 odst.1 písm. w) zákona o ochraně ovzduší 
k návrhu územního plánu a k vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí konstatuje, že návrh 
předloženého územního plánu je v souladu s požadavky koncepčních dokumentů z hlediska 
ochrany ovzduší (Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslez-
ského kraje, Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje) a s nimi související 
Územní energetickou koncepcí Moravskoslezského kraje. 
Odůvodnění: 
Navrhovaná plynofikace zastavitelných ploch případně decentralizovaný způsob vytápění sa-
mostatnými kotelnami, rozšíření Farmy Stonava v zastavitelné ploše č.Z37, výstavba čerpací 
stanice pohonných hmot u silnice III/4749 a dále navrhovaná plocha průmyslové výroby na 
ploše č.Z6 a navrhované plochy drobné výroby na plochách č.Z21 a č.Z34 nejsou v rozporu 
s požadavky výše uvedených koncepčních dokumentů z hlediska ochrany ovzduší a s nimi 
související Územní energetickou koncepcí Moravskoslezského kraje. Krajský úřad se podle § 
17 odst. 10 zákona o ochraně ovzduší řídí koncepčními dokumenty z hlediska ochrany ovzdu-
ší a vychází z nich podle § 6 odst.7 a § 7 odst.9 zákona o ochraně ovzduší při vydávání stano-
visek, závazných stanovisek a povolení v oblasti ochrany ovzduší. 
10/ zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebez-
pečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v sou-
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vislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o 
prevenci závažných havárií): 
Veřejné zájmy, vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií, které hájí krajský úřad 
podle § 32 odst.2 tohoto zákona, nejsou záměrem dotčeny. V obci se nenachází žádný objekt 
ani zařízení zařazený rozhodnutím krajského úřadu do skupiny A ani B. Zóna havarijního 
plánování není pro žádný objekt stanovena. 
Závěr: 
Krajský úřad posoudil návrh územního plánu podle ustanovení jednotlivých zvláštních záko-
nů, na základě nichž je krajský úřad příslušný k vydávání stanovisek k předmětné územně 
plánovací dokumentaci. S ohledem na vše uvedené vydal postupy především podle části čtvr-
té správního řádu coby dotčený orgán toto koordinované stanovisko podle § 4 odst.2 písm. b) 
stavebního zákona jako nesamostatné rozhodnutí ve správním řízení, které je závazným pod-
kladem pro opatření obecné povahy vydávané podle stavebního zákona. 
Stanovisko z hlediska zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 
znění pozdějších předpisů, vydá krajský úřad samostatně, a to po doplnění požadovaných 
podkladů dle požadavku o prodloužení lhůty pro vyjádření lhůty pro vyjádření ze dne 
24.2.2011 (č.j.: MSK 36016/2011). 
Vyhodnocení : 
Odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 tohoto koordinovaného stanoviska vzata na vědomí. 
K upozornění odst. 2 : Informace, uvedená v odst. 2 koordinovaného stanoviska ohledně sku-
tečnosti, že úpravy  silnice III/4749 nejsou obsaženy ani v krajském dokumentu Koncepce 
rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje ani v dokumentu „Bílá kniha“  a že 
z tohoto důvodu  nebudou úpravy silnice ve smyslu cílů a úkolů daných zvláštním zákonem 
jako veřejné záměry sledovány, byla předána Obci Albrechtice současně s informací, jak 
v této věci postupovat pro zaevidování těchto úprav do citovaných dokumentů.  
Odst. 7- dotčený orgán na úseku ochrany ZPF vydal nesouhlasné  stanovisko z důvodu záboru 
ZPF u záměru – rozšíření sportoviště (záměr byl převzat z platného územního plánu). Na zá-
kladě projednání záporného stanoviska se zástupci Obce Albrechtice a zástupcem dotčeného 
orgánu Ing. Frančíkem bylo dohodnuto, že pořizovatel požádá o přehodnocení stanoviska 
s patřičným odůvodněním záměru rozšíření sportoviště. 
Nové stanovisko, včetně žádostí pořizovatele o přehodnocení je uvedeno  pod bodem I/11.    
Odst. 8 – stanovisko, které bylo vydáno v prodloužené lhůtě (tj. max. do 30 dnů od stanove-
ného termínu k doložení stanovisek dotčených orgánů), je doplněno pod bodem I/10. 
 
I/7 
Obvodní báňský úřad v Ostravě, Veleslavínova 18, P.O.BOX 103, 728 03 Ostrava – Mo-
ravská Ostrava, IČ 00025 844, vyjádření ze dne 1.4.2011 zn. SBS 05081/2011-460/Ing. 
Tk ze dne 1.4.2011, doručeno dne 4.4.2011: 
Stanovisko 
Obvodní báňský úřad v Ostravě, jako místně příslušný podle ust. § 38 odst.2 zákona 
č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 
předpisů, k výkonu vrchního dozoru státní báňské správy pro území kraje Moravskoslezské-
ho, pro území kraje Olomouckého a pro území kraje Zlínského a věcně příslušný podle ust. § 
15 odst.2 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“), nemá námitek ke společnému jednání o 
návrhu Územního plánu obce Albrechtice. Upozorňuje, že podle ustanovení § 15 odst.1 hor-
ního zákona je nutno zahrnout do návrhu územního plánu Albrechtic dobývací prostor ev.č. 
20034 s názvem Stonava, stanovený pro těžené výhradní ložisko černého uhlí a  ev.č. 20044 
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s názvem Louky, stanovený pro těžené výhradní ložisko černého uhlí a zemního plynu orga-
nizací OKD, a.s. se sídlem v Ostravě, která je současně správcem dobývacích prostorů. 
Stávající dobývací prostory je třeba v územním plánu respektovat, neboť stanovení dobývací-
ho prostoru dle ustanovení § 27 odst.6 horního zákona je i rozhodnutím o využití území 
v rozsahu jeho vymezení na povrchu. Proto je nutno uvést tuto skutečnost v textové části 
územního plánu a současně vyznačit tyto DP v mapových přílohách tohoto územního plánu 
v souladu s ustanovením § 26 odst.3 horního zákona. 
Vyhodnocení : 
Vzato na vědomí. Dobývací prostor ev.č. 20034 s názvem Stonava, stanovený pro těžené 
výhradní ložisko černého uhlí a ev.č.20044 s názvem Louky, stanovený pro těžené vý-
hradní ložisko černého uhlí a zemního plynu, byly doplněny jak do textové části odů-
vodnění územního plánu, tak do grafické části ÚPN. 
 
I/8 

Ministerstvo životního prostředí České republiky, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, odbor 
výkonu státní správy IX, pracoviště Čs. legií 5, 702 00 Ostrava, vyjádření  čj. 199/580/11, 
13124/ENV;000383/A-10 ze dne 5.4.2011, doručeno dne 6.4.2011: 
Stanovisko k návrhu územního plánu obce Albrechtice: 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen „ministerstvo“), ob-
drželo vaše oznámení o projednávání výše uvedeného návrhu. 

   Ministerstvo jako dotčený orgán podle § 15 odst.2 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst.2 zákona 
č.62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, sděluje po prostudování 
návrhu, že k němu nemá žádné připomínky.  
Vyhodnocení : 
Vzato na vědomí.  
 
I/9 
Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 5.4.2011 pod 
č.j.OŽP/17760/Km/2011, doručeno dne 5.4.2011 : 
Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí příslušný podle ustanovení § 61 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů obdržel dne  
16. 2. 2011: 
Oznámení o společném jednání o návrhu územního plánu obce Albrechtice a výzva 
k uplatnění stanovisek a připomínek  
K předloženému záměru zaujímá odbor životního prostředí následující stanoviska:  
1.Ve vztahu k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů  (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů:  
Zájmy chráněné tímto zákonem nebudou stavbou dotčeny.  
Z hlediska výše uvedeného zákona ke stavbě nejsou připomínky.  
2.Ve vztahu k zákonu  č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
v platném znění (dále jen zákona o odpadech), podle § 79 odst. 4 písm. b)  
Nemáme připomínky.  
3. Orgán ochrany přírody a krajiny, příslušný podle ust. § 77 odst. 1 písm q) zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:  
K předloženému návrhu uplatňujeme z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny následující 
připomínky: 
3.1.Nesouhlasíme se zařazením pozemků s parc.č. 1012/1, 1011 a 1010/4 v k.ú. Albrechtice u 
Č. Těšína do ploch smíšených obytných. Předmětné pozemky jsou součástí významného kra-
jinného prvku (dále jen VKP), údolní nivy vodoteče. Pozemky s parc.č.  1011 a 1010/4 jsou 
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navíc ještě součástí VKP, vodního toku s břehovými porosty. VKP požívají ochranu dle ust. § 
4 odst. 2 uvedeného zákona a je možno využívat pouze tak, aby nedošlo k narušení jejich 
ekostabilizačních funkcí. Zařazením předmětných pozemků do ploch smíšených obytných 
bude narušena jedna z jejich nejdůležitějších funkcí a tou je ochrana biodiverzity. Vytvářením 
barier v krajině (zástavba, oplocení, komunikace apod.)  je  narušována  její  migrační  pro-
pustnost, což vede  k  oslabování  populací živočichů,  kteří údolní nivy vodních toků využí-
vají jako důležité migrační koridory. Navíc by byla výstavba RD podmíněna zásahy do bře-
hového porostu vodního toku, který rovněž jako součást VKP slouží k především k ochraně 
biodiverzity jako možné výskytiště četných druhů rostlin a živočichů. 
Předmětné území je stanovištěm řady zvláště chráněných druhů živočichů (žluva hajní, krahu-
jec obecný, jestřáb lesní, lejsek šedý, ještěrka obecná, ropucha obecná, užovka obojková atd.). 
V souladu s ust. § 50 odst. 2 uvedeného zákona je zakázáno  škodlivě zasahovat do jimi uží-
vaných sídel.  
3.2. Souhlasíme se zařazením pozemků s parc.č. 1014/1 a 1014/2 v k.ú. Albrechtice u 
Č.Těšína do ploch smíšených obytných za předpokladu, že hranice plochy určené k zástavbě  
bude navazovat na hranici pozemku s parc.č. 1017 a 1016 tak, aby nedošlo k záboru pozem-
ků, jež jsou součástí VKP, vodního toku s břehovým porostem a jeho údolní nivou, a nedošlo 
tak ke znehodnocení ekostabilizační funkce. 
3.3.Nesouhlasíme se zařazením pozemku s parc.č. 786 v k.ú. Albrechtice u Č. Těšína do 
ploch zahrad a sadů. Předmětný pozemek se rozkládá na spojnici údolních niv Stonávky a 
Chotěbuzky, které požívají ochranu jako VKP dle ust. § 4 odst. 2 uvedeného zákona. Zařaze-
ním předmětného pozemku s parc.č. 786 do ploch zahrad a sadů lze předpokládat i jeho oplo-
cení, což výrazným způsobem naruší migrační propustnost VKP pro živočichy a v konečném 
důsledku bude mít negativní dopad i na jeho ekostabilizační funkci. Předmětné území je sta-
novištěm řady zvláště chráněných druhů živočichů (žluva hajní, krahujec obecný, jestřáb les-
ní, lejsek šedý, ještěrka obecná, ropucha obecná, užovka obojková atd.). V souladu s ust. § 50 
odst. 2 uvedeného zákona je zakázáno  škodlivě zasahovat do jimi užívaných sídel.  
3.4.Nesouhlasíme se zařazením pozemků s parc.č. 1738/2 a 1738/3 v k.ú. Albrechtice u Č. 
Těšína do ploch smíšených obytných. V rozporu s ust. § 12 odst. 1 uvedeného zákona narušu-
je tato obytná smíšená plocha ucelený zemědělský blok, což ztíží jeho další údržbu a vyvolá 
v budoucnu snahu o jeho přeměnu na stavební parcely. Bloky zemědělské půdy jsou nedílnou 
součástí rozptýlené zástavby, dotvářejí její charakter a uchovávají harmonický poměr mezi 
plochami zastavěnými a nezastavěnými. Narušování celistvosti půdních bloků má za následek 
úpadek zájmu o jejich další údržbu a vede k celkové degradaci obytného i krajinného prosto-
ru. Požadujeme proto v této lokalitě umožnit výstavbu pouze podél komunikace na pozemcích 
s parc.č 1768/1, 1738/4,5,6 a 8. 
5.Ve vztahu k zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění poz-
dějších změn a předpisů dle § 5 odst. 3:  
Nemáme připomínky.  
6.Ve vztahu k zákonu 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů:  
Zájmy chráněné tímto zákonem nebudou stavbou dotčeny. 
Vyhodnocení : 
Informace v odst. 1, odst. 2, odst. 5 a odst. 6 tohoto stanoviska vzaty na vědomí,   
Dále byly stanoveny tyto požadavky v odst. 3, odrážkách 3.1, 3.2, 3.3, 3.4  : 
vypuštění návrhových ploch smíšených obytných SO na pozemcích parc.č.1012/1, 1011 a 
1010/4, 1738/2 a 1738/3 v k.ú. Albrechtice u Č.T., dále  částečné  vypuštění návrhových 
ploch smíšených  obytných SO na pozemcích parc.č.1014/1 a 1014/2, a dále  vypuštění návr-
hové plochy „zahrad  a sadů“ na pozemku parc.č.786 v k.ú. Albrechtice u Č.T.  

Na základě požadavku obce Albrechtice byla svolána pracovní schůzka s místním šetřením   
ke smírnému řešení rozporů, kde došlo k dohodě mezi zájmy Obce Albrechtice a dotčeným 
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orgánem MMH – odborem ŽP s následujícím výsledkem : dotčeny orgán trvá na:  
- částečném  vypuštění zastavitelných ploch (plochy smíšené obytné SO) na pozemcích 

parc.č.1011, 1010/4 a 1012/1 (cca do úrovně el. vedení nn) 
- částečném vypuštění zastavitelných ploch (plochy smíšené obytné SO) na pozemcích 

parc.č.1014/1 a 1014/2 do úrovně oplocení mezi pozemky parc.č.1017 a 1016 v k.ú. 
Albrechtice u Českého Těšína 

- vypuštění celé zastavitelné plochy (návrhová plocha „zahrad a sadů“)  na pozemku 
parc.č.786,  

- přitom dotčený orgán upustil od požadavku na vypuštění zastavitelných ploch (ploch smí-
šených obytných SO) na pozemcích parc.č.1738/2 a 1738/3 v katastrálním území Albrech-
tice u Č.T.  

 
 
I/10 – dodatek ke stanovisku I/3  
Krajský ú řad Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. Října 
117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, vyjádření č.j. MSK 69763/2011 ze dne 21.4.2011 ( k 
č.j. MSK 36016/2011 ze dne 24.2.2011), doručeno dne 26.4.2011: 
Stanovisko z hlediska zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 
znění pozdějších předpisů k návrhu územního plánu Albrechtice, včetně vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí územně plánovací dokumentace. 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 
„krajský úřad“), jako dotčený orgán ve smyslu zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů vydává v návaznosti na ko-
ordinované stanovisko krajského úřadu č.j. MSK 30185/2011 ze dne 30.3.2011, k návrhu 
územního plánu Albrechtice, jehož součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně 
plánovací dokumentace pod názvem „Územní plán Albrechtice, posouzení dle zákona 
č.100/2001 Sb.“ (prosinec 2010), souhlasné stanovisko za dodržení následujících podmínek: 
V rámci řízení následujících po schválení územního plánu je nutné jednotlivé záměry posou-
dit v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA) dle zákona o posuzo-
vání vlivů na životní prostředí, pokud tyto záměry budou naplňovat některá z ustanovení § 4 
uvedeného zákona. 
Na základě stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je v tomto případě krajský 
úřad, jež je součástí stanoviska k návrhu zadání předmětného územního plánu (ze dne 
23.3.2010 pod č.j.: MSK 33616/2010), posuzovaný územní plán nebude mít významný vliv 
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích 
oblastí. 
Odůvodnění: 
Krajský úřad obdržel dne 15.2.2011 oznámení o společném jednání o návrhu územního plánu 
Albrechtice spolu s výzvou k uplatnění stanoviska k návrhu předmětného územního plánu, 
jehož součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na ži-
votní prostředí. Předkladatelem je Magistrát města Havířova. 
Krajský úřad požádal, dopisem ze dne 24.2.2011 (č.j. MSK 36016/2011), o prodloužení lhůty 
pro stanovisko k návrhu územního plánu Albrechtice, ve smyslu § 50 odst.2 stavebního záko-
na. Dne 30.3.2011 vydal krajský úřad k návrhu územního plánu Albrechtice výše citované 
koordinované stanovisko. 
Společné jednání o návrhu územně plánovací dokumentace, včetně vyhodnocení vlivů na ži-
votní prostředí, se konalo dne 7.3.2011 na Magistrátu města Havířova. Dne 14.4.2011 obdržel 
krajský úřad výsledky společného jednání obsahující vyhodnocení došlých stanovisek dotče-
ných orgánů k návrhu územního plánu Albrechtice. 
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Krajský úřad vydal stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací 
dokumentace na základě návrhu řešení územně plánovací dokumentace, vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb.  a vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů po-
řizovatelem ÚP Albrechtice. 
Zpracovatelem územně plánovací dokumentace je Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., zpra-
covatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí je Aquatest, a.s., RNDr. Jaroslav Skořepa, 
CSc. (Osvědčení odborné způsobilosti o posuzování vlivů dle zákona č.100/2001 Sb., č.j.: 
2104/3240PV/93, prodlouženo č.j.39125/ENV/06). 
Poučení: Toto stanovisko není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu 
odvolat. 
Vyhodnocení : 
Podmínku, že v rámci řízení následujících po schválení územního plánu je nutné jednotlivé 
záměry posoudit v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA) dle zá-
kona o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud tyto záměry budou naplňovat některá 
z ustanovení § 4 uvedeného zákona, nelze řešit na úrovni územního plánu, je předmětem ná-
sledujících povolovacích řízení jednotlivých staveb. Požadavek byl zapracován do textové 
části odůvodnění Územního plánu Albrechtice. 
Informace, že posuzovaný územní plán nebude mít významný vliv na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, byla vzata na vě-
domí.  
 
Ke koordinovanému stanovisku I/6 odst.7/ 
 Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje, č.j. OÚR/36637/Wu/11 ze dne 
14.4.2011: Žádost o přehodnocení koordinovaného stanoviska ke společnému projednání 
návrhu územního plánu obce Albrechtice : 

Magistrát města Havířova – odbor územního rozvoje, který vykonává pořizovatelskou činnost 
pro obec Albrechtice, oznámil opatřením ze dne 14.2.2011 pod č.j. OÚR/16211/Wu/2011 
společné  projednání o návrhu územního plánu obce Albrechtice v souladu s ust. § 50 odst.2 
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění, a současně vyzval dotčené orgány k uplatnění stanovisek v termínu pro uplatnění 
stanovisek do 5.4.2011.  

Dne 4.4.2011 obdržel Magistrát města Havířova – odbor územního rozvoje  koordinované 
stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, vydané pod č. j. MSK 30185/2011  dne 
30.3.2011, v kterém v odst. 7. posouzení dle zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu je vyjádřen nesouhlas s předloženým územním plánem. Nesouhlas se vztahuje 
konkrétně k záměrům označeným jako Z 59 OS a ZV 8 z důvodu záborů zemědělské půdy 
nejvyšší kvality.  

Poznámka pořizovatele : 

Z 59 OS je plocha tělovýchovných a sportovních zařízení, ZV8 je příslušné veřejné 
prostranství k těmto sportovním plochám, jak vyplývá z  z ust.  §7 vyhlášky č.501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů ( §7 vyhlášky 
č.501/2006 Sb.: „….. Pro každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského 
vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou  související plocha 
veřejného prostranství o výměře 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní 
komunikace.“) 

Na základě naší schůzky ze dne 12.4.2011 se na Vás obracíme  se  žádostí o přehodnocení 
Vašeho záporného stanoviska k návrhu územního plánu Albrechtice. 
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Důvodem je skutečnost, že zájmem obce je zachovat návrhové plochy tělovýchovných a 
sportovních zařízení, které jsou převzaty z platného územního plánu obce Albrechtice. Tyto 
plochy navazují na stávající sportovní plochy, které jsou zároveň vybaveny potřebným 
zázemím (šatny, WC apod.). Zázemí  může být částečně využito  i při postupném rozšířování 
sportoviště  na předmětných návrhových plochách. Umístění těchto návrhových sportovních a 
tělovýchovných ploch je z pohledu obce nejvhodnější také z důvodu, že  navazují na zastavěné 
území, jsou v blízkosti škol a tudíž mohou uspokojit  potřeby dětí a  mládeže, dále z důvodu 
jejich polohy,. Vzhledem k tomu, že se nachází téměř v centru obce, mohou sloužit  co nejširší 
veřejností.     

Ačkoliv záměr rozšíření sportovních a tělovýchovných staveb není z krátkodobého hlediska 
aktuální, obracíme se na Vás s požadavkem zachování těchto ploch z důvodu, že návrh 
územního plánu je koncipován pro rozvoj obce do  roku 2025.   

Za kladné vyřízení předem děkujeme. 

 
 
I/11 
Krajský ú řad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. 
Října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, stanovisko čj.MSK 66148/2011 ze dne 
22.4.2011, doručeno dne 26.4.2011: 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský 
úřad), vydal dne 30.3.2011 pod č.j. MSK 30185/2011, sp. Zn. ŽPZ/7532/2011/Ham koordi-
nované stanovisko k návrhu územního plánu města Albrechtice. Součástí tohoto stanoviska 
bylo i vyjádření přijaté k návrhu z hlediska zájmů ochrany zemědělské půdy ve smyslu záko-
na č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, 
uvedené v části 7., kde krajský úřad vyslovil nesouhlas k záměru navrhovanému na zeměděl-
ské půdě náležící zemědělskému půdnímu fondu, a to v lokalitě vedené pod ozn. Z 59 OS a 
ZV 8 požadované pro účely sportovních aktivit. 
Krajský úřad v této souvislosti obdržel váš podnět ze dne 14.4.2011, vedený pod č.j. 
OÚR/36637/Wu/11, kterým žádáte o přehodnocení výše uvedeného stanoviska. Tomuto po-
žadavku předcházelo jednání dne 12.4.2011, konané za účasti pořizovatele územního plánu, 
zástupců obce a zdejšího orgánu státní správy ochrany zemědělského půdního fondu. Krajský 
úřad na zmíněném jednání vzal do úvahy předložené podklady související s návazností zámě-
ru na areál školy, a tedy jedinou možnost rozšíření plochy pro účely sportovních aktivit. Sou-
časně bylo zdůrazněno, že z hlediska zájmů ochrany zemědělské půdy nebude, při případných 
změnách územního plánu, tato lokalita bez náležitého odůvodnění dále rozšiřována pro neze-
mědělské účely. V případě navrhovaných ploch Z 59 OS a ZV 8 bude účelné zajistit posouze-
ní jejich nezemědělského využití tak, aby došlo k optimálnímu využití dotčeného území. 
Krajský úřad na základě výše uvedeného souhlasí se záměrem v projednávaných lokalitách 
Z 59 OS, ZV 8 a souhlasí z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu – bodu č.7 uvede-
ného v koordinovaném stanovisku krajského úřadu ze dne 30.3.2011, vedeného pod č.j. MSK 
30185/2011, sp.zn. ŽPZ/7532/2011/Ham. Ostatní vyjádření uvedená v tomto koordinovaném 
stanovisku nejsou přijatým závěrem z hlediska ochrany zemědělské půdy dotčena. 
Vyhodnocení : 
Podmínce bylo vyhověno. Na základě požadavku dotčeného orgánu, který požaduje posou-
zení  nezemědělského využití  lokalit Z 59 OS a ZV 8 tak, aby došlo k optimálnímu využití 
dotčeného území, byla provedena úprava návrhu (výroku) územního plánu Albrechtice - 
využití ploch  s označením Z 59 OS a s ní související vymezené plochy ZV8 je podmíněno 
zpracováním územní studie.   
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Stanovisko po lhůtě na základě dožádání pořizovatele: 
 
I/12 
Ministerstvo dopravy, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, PO BOX 9, 110 15 
Praha 1, stanovisko zn. 267/2011-910-UPR/2-Ma ze dne 17.6.2011, doručeno dne 
17.6.2011 : 
Zákon č.2/1969 Sb. § 17, ve znění pozdějších předpisů, ustanovuje Ministerstvo dopravy jako 
ústřední orgán státní správy ve věcech dopravy. Ustanovení § 22 dále uvádí, že Ministerstvo 
dopravy zpracovává rozvoje svěřených odvětví – dopravních sítí v rámci jednotlivých druhů 
dopravy. 
Při výkonu působnosti DO v rámci územně plánovací činnosti prosazuje Ministerstvo dopra-
vy rozvojové záměry státu na úseku dopravní infrastruktury do územně plánovací dokumen-
tace na úrovni ZÚR i ÚP jednotlivých obcí. 
Na základě ustanovení § 4 stavebního zákona č.183/2006 Sb. vydává Ministerstvo dopravy, 
jako dotčený orgán ve věcech dopravy podle § 40 odst.2 písm. g) zák. č. 13/1997 Sb. o po-
zemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, podle § 56 písm. d) zák. č.266/1994 Sb. 
o drahách ve znění pozdějších předpisů, podle § 88 odst.1 písm. o) a p) zák. č.49/1997 Sb. o 
civilním letectvím znění pozdějších předpisů a podle § 4 zák. č.114/1995 Sb. o vnitro zemské 
plavbě ve zněnípozdějších předpisů stanovisko k návrhu Úpo Albrechtice. K předloženému 
návrhu, který respektuje přeložku silnice I/11 i železniční trať č.321 nemáme připomínky. 
Vyhodnocení :   
Vzato na vědomí. 
 
 
Stanoviska dotčených orgánů zaslaná k  veřejnému projednání dle § 52 stavebního zákona: 
 
Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa, se sídlem 
Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno – Židenice, vyjádření č.j. 5678/20399/2011-1383-ÚP-
OL ze dne 23.srpna 2011, doručeno  dne 25.8.2011 : 
Věc : Albrechtice – Územní plán Albrechtice – veřejné projednání, k č.j. OÚR/74387/Wu/11. 
Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
v souladu s resortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno –venkov, Blansko, 
Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a 
Bruntál, Frýdek Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, 
Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce. 
Česká republika – Ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná VUSS Brno, jako věcně a míst-
ně příslušná ve smyslu § 6 odst. 1 písm. h) zákona č.222/1999 Sb., zastoupená ředitelem 
VUSS Brno Ing. Jaroslav Valchář, na základě pověření ministryně obrany č.j. 2566/2007-
8764 ze dne 2. ledna 2008, ve smyslu § 7, odst.2 zákona č.219/2000 Sb. vydává stanovisko. 
K Územnímu plánu Albrechtice nemáme připomínky. Zájmy Ministerstva obrany byly zapra-
covány v souladu se stanoviskem, které jsme uplatnili ve společném jednání. Návrh územního 
plánu není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany.    
Vyhodnocení : 
Vzato na vědomí. 
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Ministerstvo Zemědělství, útvar : Pozemkový úřad Karviná, číslo útvaru : 130770, vyjá-
dření sp.zn. 12RP1278/2010-130770, č.j. 139793/2011-MZE-130770 ze dne 22.9.2011, do-
ručeno dne 26.9.2011 : 
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Karviná, jako příslušný správní úřad podle § 19 
písm. a) a § 20 odst. 1 písm. d) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozem-
kových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o  úpravě vlastnických vztahů k půdě a 
jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že nemá k vydání 
územního plánu obce Albrechtice připomínky. 
V současné době v katastrálním území Albrechtice u Českého Těšína probíhá řízení o jedno-
duchých pozemkových úpravách – lokalita Stavy, které bude ukončeno v letošním roce. 
Vyhodnocení :  
Vzato na vědomí. Pozemkové úpravy návrh územního plánu umožňuje.  
 
 

Ostatní stanoviska   II/1 – II/2  
 
II/1 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 
70994234, vyjádření č.j. 12775/11-OKS ze dne 10.3.2011, doručeno dne 16.3.2011: 
Stanovisko k návrhu  územního plánu obce Albrechtice 
Správa železniční dopravní cesty s. o. (SŽDC) se na základě dopisu Ministerstva dopravy ČR 
(MD) č.j. 262/2007-910-UPR/1 ze dne 28.6.2007 jako dotčeného orgánu státní správy stává 
účastníkem projednávání rozhodujících koncepčních a jiných dokumentů a územně plánova-
cích dokumentací na úrovni krajů a obcí, které se bezprostředně dotýkají problematiky želez-
niční dopravní cesty. 
Vyjádření SŽDC se zároveň stává podkladem pro zpracování koordinovaného stanoviska re-
sortu dopravy, vydávané MD, které je dotčeným orgánem resortu dopravy v procesu územní-
ho plánování v souladu s § 4 Stavebního zákona. 
Z hlediska koncepce a výhledu železniční dopravní cesty a železniční infrastruktury Vám dá-
váme následující stanovisko: 
Řešeným katastrálním územím je vedena dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať Ostrava 
Kunčice – Český Těšín čís. 321, která je ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb. a v souladu 
s usnesením vlády ČDR č. 766 ze dne 20.12.1995 zařazena do kategorie dráhy celostátní.  
Trať je dle sdělení Ministerstva dopravy ČR ze dne 25.2.2004 zařazena do evropského želez-
ničního systému a současně do Transevropské železniční sítě nákladní dopravy – TERFN (čl. 
10a Směrnice Rady č.91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství, ve znění Směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady č.2001/12). Je možná její rekonstrukce, která může mít územní do-
pady v rámci tělesa dráhy nebo v jejím ochranném pásmu. Termín realizace není dosud sta-
noven. 
U ploch pro občanské vybavení, sport a rekreaci, při křížení a souběhu komunikace, inženýr-
ských sítí či vedení se železnicí, při výsadbě zeleně apod. požadujeme respektovat vyhlášku 
č.177/1995 Sb. – stavební a technický řád drah v platném znění. Musí být zajištěna bezpeč-
nost železničního provozu, provozuschopnost všech drážních zařízení a nesmí dojít ke ztížení 
údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení, nesmí být omezeny rozhledové poměry, 
volný schůdný a manipulační prostor, průjezdný profil. 
V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném pásmu dráhy po-
žadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do 
funkčního využití podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že v územním , resp. staveb-
ním řízení, bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných 
vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. Upozorňujeme, že SŽDC 
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nebude hradit případná protihluková opatření, na případné stížnosti plynoucí z provozu želez-
niční dopravy a souvisejících činností nebude brán zřetel. Tato opatření musí být realizovány 
investory v těchto lokalitách, a to mimo pozemky výše uvedené železniční tratě. 
Vyhodnocení : 
Požadavek ohledně respektování vyhlášky č.177/1995 Sb., stavební a technický řád drah, 
v platném znění u ploch občanského vybavení, sportu a rekreace, či křížení a souběhu komu-
nikace, inž. sítí či vedení se železnicí, při výsadbě zeleně, je možno uplatnit až v dalším stupni 
povolovacího řízení konkrétních staveb, tj. v územním, či stavebním řízení. Bude doplněno do 
odůvodnění územního plánu Albrechtice.    
Požadavku ohledně zařazení objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové 
limity, do funkčního využití podmínečně přípustného, bude vyhověno. Do textové částí ÚPN 
budou citované stavby zařazeny - do využití podmíněně přípustného.  
 
II/2 
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, IČ 4499 45 75, vyjád-
ření zn. ÚP/0632/11 ze dne 5.4.2011, doručeno dne 6.4.2011 : 
V odpovědi na Vaše oznámení o zahájení společného projednání návrhu  územního plánu ob-
ce Albrechtice (č.j. OÚR/16211/Wu/2011) ze dne 14.2.2011 a z pověření Ministerstva dopra-
vy, které je dotčeným orgánem státní správy ve věcech dopravy pro oblast územního pláno-
vání, Vám vydáváme dle zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon) a č.186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního 
zákona a zákona o vyvlastnění, následující stanovisko: 
Řešeným územím obce prochází plánovaná přeložka silnice I/11. Respekujte stávající stav a 
ochranné pásmo dráhy, které je 60 m od osy krajní koleje. Do tohoto pásma nenavrhujte ob-
jekty určené k bydlení. 
K návrhu  ÚP obce Albrechtice nemáme další připomínky. 
Vyhodnocení : 
Návrhem ÚPN Albrechtice nedojde k dotčení ochranného pásma dráhy. Ostatní vzato na vě-
domí.   
 
 
Informace o stanovisku dotčeného orgánu, které došlo k veřejnému projednání : 
 
Krajský ú řad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a 
kultury, se sídlem 28.října 117, 702 18 Ostrava, stanovisko čj. MSK 76310/2011, sp.zn. 
ÚPS/9822/2011/Vok ze dne 31.5.2011, doručeno dne 1.6.2011 : 
Stanovisko k návrhu územního plánu Albrechtice dle ustanovení § 51 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Dopisem doručeným nám dne 2. 5. 2011 jste v souladu s ustanovením § 51 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), požádali Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 
územního plánování, stavebního řádu a kultury (dále jen „krajský úřad“) o posouzení návrhu 
územního plánu Albrechtice (dále jen „návrh ÚP“). Pořizovatelem územního plánu je Magis-
trát města Havířova, odbor územního rozvoje. Vydávajícím orgánem je Zastupitelstvo obce 
Albrechtice. 
K žádosti byly přiloženy následující doklady: 
1. Návrh ÚP. 
2. Zpráva pořizovatele o projednání návrhu ÚP včetně vyhodnocení stanovisek dotčených or-
gánů 
uplatněných v rámci společného jednání o návrhu ÚP. 
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Krajský úřad dle § 51 odst. 2 stavebního zákona posoudil předložený návrh ÚP z hlediska: 
1. Koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy. 
2. Souladu s politikou územního rozvoje a se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského 
kraje (dále jen „ZÚR“). 
ad 1) Ve správním území Albrechtice se nejvíce zastavitelných ploch vymezuje pro bydlení, 
přičemž největší z nich jsou vymezeny v centrální části správního území a navazují na zasta-
věné území obce. Ostatní plochy pro bydlení se vymezují u stávajících komunikací v návaz-
nosti na zastavěné plochy, umístěním charakteristické pro slezskou zástavbu (rozptýlené na 
celém území obce). V jihozápadní části obce se vymezují plochy, které  vyplňují plochy v za-
stavěném území v přímé návaznosti na zastavěné území sousední obce Těrlicko a tvoří tak 
jeden obytný celek. V jižní části obce je vymezen návrh přeložky komunikace I/11. Trasa 
komunikace navazuje na trasu vymezenou v územně plánovací dokumentaci statutárního měs-
ta Havířova na jihozápadě, na jihovýchodě pak v územně plánovací dokumentaci obce Chotě-
buz a města Český Těšín. Mezi další významné záměry patří zejména navržené trasy veřejné 
technické infrastruktury. Jedná se o vedení elektrické energie, výstavbu a obnovu VTL plyno-
vodů. Tyto trasy nejsou v územně plánovacích dokumentacích navazujících obcí vymezeny a 
jejich návaznost bude krajský úřad posuzovat v době pořizování nových územních plánů těch-
to obcí. 
ad 2) Na správním území obce Albrechtice se v rámci ZÚR nachází plochy a koridory nad-
místního významu: přeložka komunikace I/11, vedení elektrické energie 110 kV, obnova a 
výstavba VTL plynovodů (v ZÚR jsou tyto záměry označeny jako D32, EZ6, E10, P2 a P2). 
Dále se na území obce Albrechtice vymezuje regionální biocentrum a regionální biokoridor 
(označeny jako č. 163 Loucký les a č. 1618).Krajský úřad prověřil výše uvedené záměry z 
hlediska souladu se ZÚR a konstatuje, že jsou s touto dokumentací v souladu. Všechny zámě-
ry jsou v návrhu ÚP umístěny v koridorech vymezených v ZÚR. Dále konstatujeme, že před-
mět řešení ÚP není v rozporu s Politikou územního rozvoje. Obec Albrechtice se nachází v 
Politice územního rozvoje v OB2 Rozvojové oblasti Ostrava a ve specifické oblasti SOB4 
(upřesněné v ZÚR), jejíž úkoly a cíle nekolidují s návrhem ÚP. Jak vyplývá z návrhu ÚP, 
hlavním úkolem je vymezení nových ploch pro posílení obytné funkce obce Albrechtice, dále 
jsou navrženy některé nové obslužné komunikace a dopravní napojení na přeložku komunika-
ce I/11. Součástí návrhu ÚP jsou také návrhové plochy veřejných prostranství. 
Závěr – stanovisko krajského úřadu dle ust. § 51 stavebního zákona Návrh územního plánu 
Albrechtice byl posouzen v souladu s ustanovením § 51 stavebního zákona, není v rozporu s 
politikou územního rozvoje, se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje a nena-
rušuje využívání území, zejména s ohledem na širší vztahy v území. 
Krajský úřad v rámci posuzování územního plánu zjistil některé skutečnosti, které dle jeho 
názoru nejsou v souladu s obsahovými požadavky stavebního zákona na územní plán obce a 
považuje za nutné je napravit. 
Podle judikatury Nejvyššího správního soudu v Brně, územní plán, který není řádně odůvod-
něn, je nepřezkoumatelný a jako takový může být pro nedostatek důvodů ve vztahu k navrže-
nému řešení zrušen (např. rozsudky č. 8 Ao 1/2010/89, 5 Ao 4/2010-29 a pod.). Přes rozsah 
textu odůvodnění územního plánu je však problematické konstatovat důvody, které vedly k 
navrženému řešení územního plánu. 
Dále upozorňujeme, že ve výrokové části návrhu ÚP se objevují doporučující články nebo 
podrobnosti jdoucí nad rámec řešení územního plánu. Jedná se například o článek „E.2 
Územní systém ekologické stability“, odst. 6, který doporučuje vybrané druhy stromů vysa-
zované v ÚSES, podrostní hospodaření u bučin na lesní půdě, případné snížení obmýtí a po-
dobně. Obdobně u kapitoly „E.5 Ochrana před povodněmi“, čl. 1., který v rámci návrhu ÚP 
říká, že na všech tocích v řešeném území je nutno pečlivě provádět běžnou údržbu, dbát o 
včasné opravy břehových nátrží, odstraňování nánosů a čištění koryt a břehů. 
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Za vadu je třeba považovat například skutečnost, že obsah části odůvodnění návrhu ÚP, kapi-
tola „5.7.5 Hromadná doprava osob“ obsahuje mimo jiné jmenný výčet autobusových zastá-
vek na správním území obce Albrechtice. Po tomto výčtu následuje návrh koncepce řešení, 
bez toho, aby tato byla promítnuta do výroku (textové části) územního plánu. Dle krajského 
úřadu by obsahem zmíněného bodu mělo být pouze zdůvodnění potřeby vymezení plochy do-
pravy pro novou autobusovou zastávku (pokud je taková podrobnost obsahem územního plá-
nu). Přitom dle ust. § 43 stavebního zákona stanoví územní plán zejména koncepci rozvoje 
území, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, koncepci veřejné in-
frastruktury atd. Dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkla-
dech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, obsahu-
je jednotlivé koncepce (koncepci rozvoje území, urbanistickou koncepci, koncepci veřejné 
infrastruktury, koncepci uspořádání území atd.) textová část územního plánu. 
Krajský úřad dále při posuzování návrhu ÚP zjistil následující: 
Ve výkresové části návrhu ÚP je zakresleno ochranné pásmo veřejného pohřebiště, v rámci 
kterého jsou ale navrhovány plochy pro bydlení. Vzhledem ke skutečnosti, že ochranné pás-
mo není obsaženo v hlavním výkrese, ale jen v koordinačním, má krajský úřad za to, že 
ochranné pásmo je vyhlášeno příslušným stavebním úřadem včetně podmínek pro provádění 
či změny staveb. Tyto podmínky, vyplývající z ochranného pásma by měly být obsahem odů-
vodnění územního plánu. Upozorňujeme, že vlastník pozemků má právo na náhradu za ome-
zení užívání pozemku, přičemž tyto náklady nese provozovatel pohřebiště. 
V legendě ke koordinačnímu výkresu chybí značka návrhové plochy VZ. 
V trase plynovodu DN 500 PN 40 je v severovýchodní části vymezena návrhová plocha SO 
Smíšená obytná. 
Poměrně velká část plochy je zasažena ochranným pásmem plynovodu. Doporučujeme plo-
chu vypustit, aby nedošlo k případnému střetu při využití území v případě požadavků na 
umisťování staveb.  
Na základě zkušeností s územně plánovacími dokumentacemi a vydávání rozhodnutí dle sta-
vebního zákona doporučujeme zvážit zavedení textové úpravy přípustnosti či nepřípustnosti 
reklamních zařízení, zejména billboardů, do regulativů jednotlivých ploch. 
Krajský úřad dále zjistil, že v rámci společného jednání, alespoň jak vyplývá z předložené 
zprávy o projednání návrhu ÚP, bylo uplatněno stanovisko Centra dopravního výzkumu, Br-
no. Toto stanovisko bylo vyhodnoceno jako stanovisko dotčeného orgánu a zní, citace: „V 
odpovědi na Vaše oznámení o zahájení společného projednání návrhu územního plánu obce 
Albrechtice (č.j. OÚR/16211/Wu/2011) ze dne 14. 2. 2011 a z pověření Ministerstva dopravy, 
které je dotčeným orgánem státní správy ve věcech dopravy pro oblast územního plánování, 
Vám vydáváme dle zákona č. 183/2066 Sb.,....., následující stanovisko...“. Krajský úřad upo-
zorňuje, že žádný dotčený orgán, Ministerstvo dopravy nevyjímaje, nemůže delegovat svou 
pravomoc a zároveň povinnost vystupovat jako dotčený orgán při pořizování územně pláno-
vací dokumentace na jinou organizaci. Výše uvedené stanovisko tak není stanoviskem dotče-
ného orgánu, ale v podstatě pouhým vyjádřením „ostatní“ právnické osoby. Vzhledem ke sku-
tečnosti, že v území je navržena přeložka komunikace I/11, považuje krajský úřad za krajné 
vhodné, aby si pořizovatel zajistil dodatečně stanovisko Ministerstva dopravy jako dotčeného 
orgánu k návrhu ÚP. 
Vyhodnocení : 
Vzato na vědomí. 
Bylo řádně doplněno odůvodnění územního plánu a odstraněny nadbytečné informace, jdoucí 
nad rámec územního plánu, jako výčet vybraných druhů stromů v článku E.2 Územní systém 
ekologické stability, odst.6, výčet autobusových zastávek v kapitole 5.7.5 Hromadná doprava 
osob, informace o údržbě koryt, opravách břehových nátrží a čištění koryt v kapitole E.5 
Ochrana před povodněmi, kategorizace lesů v kapitole 5.4.2 Lesní hospodářství apod. Byly 
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odstraněny nadbytečné pasáže v odůvodnění, které nemají vazbu na odůvodnění koncepčního 
řešení, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, koncepci veřejné in-
frastruktury, apod. jak je uvedeno v § 43 stavebního zákona ( – obsah  a účel územního plá-
nu). 
Bylo odstraněno ochranné pásmo hřbitova v koordinačním výkrese – není vyhlášené 
V legendě ke koordinačnímu výkresu byla doplněna značka návrhové plochy VZ. 
Byla provedena úprava grafické části návrhu ÚPN: vypuštění návrhových ploch SO – 
smíšených obytných v severovýchodní části trasy plynovodu DN 500 PN 40, aby nedošlo 
k případnému střetu při využití území v případě požadavků na umisťování staveb. 
K doporučení zavedení textové úpravy přípustnosti reklamních zařízení, billboardů do regula-
tivů jednotlivých ploch – není Obcí Albrechtice požadováno.  
Pořizovatel si na doporučení krajského úřadu vyžádal stanovisko Ministerstva dopravy, které 
je zapracováno do Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů pod ozn. I/12 – stanovisko po 
lhůtě. Poznámka pořizovatele : stanovisko Centra dopravního výzkumu, Brno nebylo vyhod-
noceno jako stanovisko dotčeného orgánu, ale pořizovatel je zařadil mezi ostatní stanoviska – 
označení pod  č.II/2.      
 
 
 
 
Výčet úprav návrhu územního plánu Albrechtice po projednání s dotčenými orgány se  zdů-
vodněním : 

•  Do grafické části ÚPN Albrechtice – do grafické části odůvodnění  ÚPN Albrechtice- do 
koordinačního výkresu byl zapracován údaj o existenci ochranného pásma leteckých radi-
ových zabezpečovacích zařízení. (požadavek Ministerstva obrany ČR, viz vyhodnocení 
stanovisek – I/4) 

•  Do  textové i grafické částí odůvodnění návrhu ÚPN byly doplněny dobývací prostory ev.č. 
ev.č. 20034 s názvem Stonava a ev.č. 20044 s názvem Louky, stanovené pro těžené vý-
hradní ložisko černého uhlí a zemního plynu (požadavek OBÚ Ostrava, viz vyhodnocení 
stanovisek – I/7). 

•  Z návrhu ÚPN (z výrokové části) byly vypuštěny následující návrhové plochy: 
   - částečně plochy smíšené obytné SO (Z 79) na pozemcích parc.č.1011, 1010/4 a 1012/1; 

          - částečně plochy smíšené obytné SO (Z 80) na pozemcích parc.č.1014/1 a 1014/2; 
          - celé návrhové plochy ZS  (Z 40)  na pozemku parc.č.786. 
 

• Do textové části odůvodnění územního plánu byla zapracována podmínka, že v rámci říze-
ní následujících po schválení územního plánu je nutné jednotlivé záměry posoudit v rámci 
procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA) dle zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí, pokud tyto záměry budou naplňovat některá z ustanovení § 4 uvede-
ného zákona. (Požadavek   KÚ – odboru ŽPaZ – viz   vyhodnocení stanovisek -  I/8).  

• U ploch tělovýchovných a sportovních zařízení  OS (Z 59) a příslušné plochy  zeleně na 
veřejných prostranstvích ZV (ZV8 ) byla provedena úprava výrokové části územního plánu 
– zapracován požadavek na zpracování  územní studie v termínu do r.2025, v souladu s 
vyhláškou č.500/2006 Sb. Přílohou č.7, odst.2, písm. B), včetně schválení pořizovatelem a 
vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. (Požadavek  KÚ – odboru 
ŽPaZ, který vyplynul ze smírného řešení rozporů – viz vyhodnocení stanovisek I/11 – kraj-
ský úřad požaduje posouzení  optimálního  nezemědělského využití  předmětného území).  
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• Byla provedena úprava textové výrokové části územního plánu Albrechtice - úprava regu-
lativů stanovených pro plochy smíšené obytné SO v ochranném pásmu dráhy- 60 m od 
osy krajní koleje – zařazení návrhových (stávajících ploch) v ochranném pásmu dráhy 
do podmíněně přípustného využití – v ochranném pásmu dráhy lze realizovat obytnou 
výstavbu a další stavby a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, 
pouze za podmínky, že nedojde k překročení maximální hlukové hladiny v chráněných 
vnitřních i venkovních prostorech staveb (viz vyhodnocení stanovisek -  II/1). 

• Do územního plánu Albrechtice byly zapracovány  závěry  kompenzace zjištěných nebo 
předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí, uvedené v  „Posouzení 
dle zákona č.100/2001 Sb., v kapitole 7. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, 
snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vli-
vů na životní prostředí (str. 64 – str.70)“.( Požadavek ze stanoviska KÚ odboru ŽPaZ – viz   
vyhodnocení stanovisek -  I/8).  

• Byla provedena úprava návrhu územního plánu obce Albrechtice podle zjištění krajského 
úřadu při posouzení ust. § 51 stavebního zákona. ( Stanovisko MSK 76310/2011 ze dne 
31.5.2011) : 

- v části odůvodnění ÚPN bylo doplněno odůvodnění koncepce rozvoje území obce, 
- bylo provedeno vypuštění doporučujících článků, které vyplývají z jiných předpisů nebo 

podrobností, jdoucí nad rámec řešení územního plánu),  
- do legendy koordinačního výkresu byla doplněna značka návrhové plochy VZ. 

• Z  ÚPN byly vypuštěny  návrhové plochy SO v ochranném pásmu plynovodu DN 500 
PN 40 v její severovýchodní části. Tam, kde je VTL navržen ke zrušení a nahrazení jeho 
přeložkou, byla výstavba zařazena do podmíněně přípustného využití (výstavba je podmí-
něna realizací přeložky VTL). ( ze zjištění krajského úřadu při posouzení ust. § 51 staveb-
ního zákona- Stanovisko KÚ MSK 76310/2011 ze dne 31.5.2011). 

 
 
 

8.2.5 Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

Ve schváleném zadání územního plánu byl požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů 
územního plánu na udržitelný rozvoj uveden. Vyplynul ze stavebního zákona a jeho provádě-
cích předpisů a ze stanoviska odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Mo-
ravskoslezského kraje – výsledky byly zapracovány do návrhu územního plánu Albrechtice. 

Součástí  Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území je Vyhodnocení 
vlivů ÚP na životní prostředí v souladu se zákonem č.100/2001 Sb., o posuzování na životní 
prostředí.  

Výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území jsou zapracovány v textové části  
Odůvodnění územního plánu Albrechtice, v odst. 6 (str. 85), kde je konstatováno:  
V územním plánu Albrechtice jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení životního prostředí 
zejména návrhem rozšíření soustavné splaškové kanalizace; pro zlepšení soudržnosti spole-
čenství obyvatel území obce jsou vytvořeny podmínky návrhem zastavitelných ploch, umož-
ňujících výstavbu bytových a rodinných domů a návrhem nových ploch pro rozvoj sportov-
ních a tělovýchovných zařízení; návrhem nových ploch pro rozvoj výroby a skladování jsou 
vytvořeny podmínky pro zvýšení počtu pracovních míst v řešeném území. 
Realizací záměrů obsažených v územním plánu Albrechtice nedojde ke střetům se zájmy 
ochrany přírody, ani k ohrožení atraktivity bydlení. Nové zastavitelné plochy nejsou navrženy 
ani ve stanovených záplavových územích ani v sesuvných územích.  
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    8.2.6 Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdě-
lením, jak bylo zohledněno 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal koor-
dinované stanovisko č.j. MSK 30185/2011, sp. zn. ŽPZ/7532/2011/Ham327.1 V5 ze dne 
30.3.2011, kde v odst. 8 vydal stanovisko dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ži-
votní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad, v souladu s § 50 odst.2 stavební-
ho zákona, požádal dne 24.2.2011 o prodloužení lhůty pro vydání stanoviska k předmětnému 
návrhu územního plánu, včetně SEA vyhodnocení (dopisem č.j. : MSK 36016/20114). Vzhle-
dem k tomu bude stanovisko z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vydá-
no samostatně po obdržení výsledků projednání návrhu územního plánu s dotčenými orgány, 
ve smyslu § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a § 4 odst.2 stavebního záko-
na. Pořizovatel opatřením ze dne 13.4.2011 pod č.j. OÚR/36539/Wu/2011 předložil podklady 
k vydání stanoviska k vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Albrechtice. Krajský úřad 
MSK vydal požadované stanovisko ve stanoveném termínu (prodloužení lhůty pro podání 
stanovisek, dle § 50 odst. 2 stavebního zákona , nejdéle o 30 dní, tj.  do 5.5.2011) - dne 
21.4.2011.   
   
Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. Října 117, 
702 18 Ostrava, IČ 70890692, vyjádření č.j. MSK 69763/2011 ze dne 21.4.2011 ( k č.j. MSK 
36016/2011 ze dne 24.2.2011), doručeno dne 26.4.2011: 
Stanovisko z hlediska zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 
znění pozdějších předpisů k návrhu územního plánu Albrechtice, včetně vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí územně plánovací dokumentace. 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 
„krajský úřad“), jako dotčený orgán ve smyslu zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů vydává v návaznosti na ko-
ordinované stanovisko krajského úřadu č.j. MSK 30185/2011 ze dne 30.3.2011, k návrhu 
územního plánu Albrechtice, jehož součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně 
plánovací dokumentace pod názvem „Územní plán Albrechtice, posouzení dle zákona 
č.100/2001 Sb.“ (prosinec 2010), souhlasné stanovisko za dodržení následujících podmínek: 
V rámci řízení následujících po schválení územního plánu je nutné jednotlivé záměry posou-
dit v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA) dle zákona o posuzo-
vání vlivů na životní prostředí, pokud tyto záměry budou naplňovat některá z ustanovení § 4 
uvedeného zákona. 
Na základě stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je v tomto případě krajský 
úřad, jež je součástí stanoviska k návrhu zadání předmětného územního plánu (ze dne 
23.3.2010 pod č.j.: MSK 33616/2010), posuzovaný územní plán nebude mít významný vliv 
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích 
oblastí. 
Odůvodnění: 
Krajský úřad obdržel dne 15.2.2011 oznámení o společném jednání o návrhu územního plánu 
Albrechtice spolu s výzvou k uplatnění stanoviska k návrhu předmětného územního plánu, 
jehož součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na ži-
votní prostředí. Předkladatelem je Magistrát města Havířova. 
Krajský úřad požádal, dopisem ze dne 24.2.2011 (č.j. MSK 36016/2011), o prodloužení lhůty 
pro stanovisko k návrhu územního plánu Albrechtice, ve smyslu § 50 odst.2 stavebního záko-
na. Dne 30.3.2011 vydal krajský úřad k návrhu územního plánu Albrechtice výše zmíňované 
koordinované stanovisko. 
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Společné jednání o návrhu územně plánovací dokumentace, včetně vyhodnocení vlivů na ži-
votní prostředí, se konalo dne 7.3.2011 na Magistrátu města Havířova. Dne 14.4.2011 obdržel 
krajský úřad výsledky společného jednání obsahující vyhodnocení došlých stanovisek dotče-
ných orgánů k návrhu územního plánu Albrechtice. 
Krajský úřad vydal stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací 
dokumentace na základě návrhu řešení územně plánovací dokumentace, vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb.  a vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů po-
řizovatelem ÚP Albrechtice. 
Zpracovatelem územně plánovací dokumentace je Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., zpra-
covatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí je Aquatest, a.s., RNDr. Jaroslav Skořepa, 
CSc. (Osvědčení odborné způsobilosti o posuzování vlivů dle zákona č.100/2001 Sb., č.j.: 
2104/3240PV/93, prodlouženo č.j.39125/ENV/06). 
Poučení: Toto stanovisko není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu 
odvolat. 
Vyhodnocení : 
Podmínku, že v rámci řízení následujících po schválení územního plánu je nutné jednotlivé 
záměry posoudit v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA) dle zá-
kona o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud tyto záměry budou naplňovat některá 
z ustanovení § 4 uvedeného zákona, nelze řešit na úrovni územního plánu, je předmětem ná-
sledujících povolovacích řízení jednotlivých staveb. Požadavek bude zapracován do textové 
části odůvodnění územního plánu Albrechtice. 
Informace, že posuzovaný územní plán nebude mít významný vliv na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, byla vzata na vě-
domí.  
 
    

8.2.7 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch 

Územní plán obce Albrechtice byl koncipován pro období do roku 2015 a tomu odpovídaly 
návrhové parametry a bilance. Z hlediska budoucího rozvoje jsou hlavními prioritami dosta-
tečná nabídka ploch pro novou výstavbu, podpora podnikání a zvyšování počtu pracovních 
míst, rozvoj dopravní a technické infrastruktury, zlepšení kvality životního a obytného pro-
středí  a rozvoj sídelní zeleně.  

Převážná část návrhových ploch je navržena pro bydlení, zejména pro bydlení v rodinných 
domech – největší rozsah navržených zastavitelných ploch představují v řešeném území plo-
chy bydlení smíšeného obytného SO a plochy bydlení v rodinných domech BI. 

Navržená urbanistická koncepce navazuje na dosavadní stavební vývoj obce a stávající ur-
banistickou strukturu. Byly vypuštěny plochy neaktuálních záměrů, dále byly velmi šetrně 
posouzeny  a převzaty plochy ze současně platného územního plánu ze zóny označené jako 
U-R, tzv. zóny obytné individuálního bydlení rozptýleného, využití a doplnění této zástavby 
bylo navrženo s ohledem na využití vybudovaných komunikací a inženýrské sítě.  V ostatních 
částech území Albrechtic byly nové návrhové plochy navrženy v návaznosti na zastavěné 
území, prioritně doplněním proluk v místech stávajících komunikací a stávajících inženýr-
ských sítí. Některé plochy byly převzaty na žádost obce ze současně platného územního plá-
nu, ačkoliv základní infrastruktura chybí (vodovod a kanalizace), tyto plochy byly převzaty 
do výkresu etapizace – do ploch v druhé etapě, kde je výstavba podmíněna vybudováním in-
frastruktury. Jedná se o plochy navazující na centrální část obce.  
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Pro řešené území  do roku 2025 bylo uvažováno : 1/ s odpadem cca 30 bytů (přeměnou na 
druhé bydlení, z důvodu demolice pouze malá část odpadu), 2/ s potřebou cca 100 bytů pro 
zlepšení úrovně bydlení, především pro pokrytí nároků vznikajících v důsledku poklesu prů-
měrné velikosti cenzové domácnosti, 3/ s další potřebou cca 30 – 50 bytů pro přírůstek počtu 
trvale bydlících obyvatel. V řešeném území se předpokládá realizace celkem cca 150 až 160 
bytů do r. 2025; u malé části je možno předpokládat jejich získání bez nároků na vymezení 
nových zastavitelných ploch - realizace  nástaveb, přístaveb či změn využití budov, 
v zahradách, v prolukách v zástavbě, apod. (asi 10 – 20 bytů). Dle bilance vývoje počtu oby-
vatel a bytů v řešeném území je v územním plánu  předpokládána realizace 110 RD na a 30 
bytů v bytových domech na nových zastavitelných plochách. Pro přiměřené fungování s byty, 
aby nabídka stavebních ploch převyšovala potenciální poptávku, je potřeba zabezpečit rozsah 
navrhovaných ploch  minimálně o 50%, lépe však až o 100% vyšší než je předpokládaná po-
třeba ploch pro novou zástavbu. V územním plánu jsou vymezeny plochy umožňující výstav-
bu cca 40 bytů v bytových domech a cca 350 bytů v rodinných domech – což představuje 
převis nabídky ploch o 140%. Rozsah ploch navržených pro obytnou výstavbu převyšuje do-
poručovanou  potřebu.    

Podstatným důvodem pro vymezení návrhových ploch se zvýšeným  převisem (nad dopo-
ručený limit)  je skutečnost, že řešené území leží v rozvojové oblasti Ostrava OB2, tedy 
v území ovlivněném rozvojovou dynamikou krajského města Ostravy a husté sítě vedlejších 
center a urbanizovaného osídlení. Z toho vyplývá značný zájem o novou výstavbu rodinných 
domů i ze strany komerčních investorů, vyplývající z polohy obce v sousedství města Havířo-
va. Dalším důvodem je požadavek obce převzít do územního plánu plochy, na nichž byla dle  
dosud platného ÚP výstavba RD možná (tzv. zóny obytné – individuálního bydlení – rozptý-
leného) a s níž jejich vlastníci dlouhodobě počítají.   

Zemědělské pozemky navržené k záboru jsou převážně v průměrné až nejhorší kvalitě, ve 
třídě ochrany III. až V. Půdy v nejlepší kvalitě ve třídě ochrany I. a II. se v řešeném území 
vyskytují v menší míře. Největší zábor zemědělských pozemků je navržen pro bydlení (plo-
chy smíšené obytné - SO, plochy v rodinných domech – BI a plochy bydlení v bytových do-
mech - BH. Celkem je to 65,24 ha, tj. 66 % z celkového záboru zemědělských pozemků.  
Značným zásahem do organizace zemědělského půdního fondu je navržená trasa přeložky sil-
nice I/11 – plocha DS 1 – záměr převzatý z nadřazené územně plánovací dokumentace) cel-
kem 33,19 ha, z toho 22, 62 ha zemědělských pozemků, tj. 33 % z celkového záboru země-
dělských pozemků.  

V rámci návrhu občanského vybavení byly navrženy plochy s označením Z 59 OS – plocha 
tělovýchovných a sportovních zařízení a plocha ZV 8 - příslušné veřejné prostranství k těmto 
sportovním plochám, kde jde o větší zábor půdy nejvyšší kvality. Tyto plochy byly vymezeny 
v návaznosti na stávající sportovní plochy, které jsou vybavený potřebným zázemím. Umístě-
ní těchto návrhových sportovních a tělovýchovných ploch  je z pohledu obce nejvhodnější 
z důvodu, že navazují na zastavěné území, jsou v blízkosti škol a tudíž mohou uspokojit po-
třeby dětí a mládeže, a dále z důvodu jejich polohy. Vzhledem k tomu, že se nacházejí téměř 
v centru obce, mohou sloužit co nejširší veřejností. Pro tuto plochu, která je větší výměry a 
v nejlepší kvalitě, je předepsáno zpracování územní studie  pro zajištění optimálního využití 
dotčeného území a pro zajištění náležitého  odůvodnění jejího nezemědělského využití.   
 
 
  
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem v souladu s ust. § 53 odst. (1) stavebního 
zákona vyhodnotil výsledky projednání územního plánu a zpracoval návrh rozhodnutí o ná-
mitkách uplatněných k návrhu. 
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9. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH VYHODNOCENÍ 

1. Námitka Povodí Odry, st. P., Varenská 49, 701 26 Ostrava 1, závod – Frýdek- Místek, 
Horymírova 2347, 738 01 Frýdek – Místek, IČ 70890021, vyjádření zn. 
11589/224.0/1.0.04/2011 ze dne 8.8.2011, doručeno dne 9.8.2011 : 
Podáváme námitku v rámci veřejného projednání územního plánu obce Albrechtice u České-
ho Těšína. Tato námitka se týká parcely č.1356/8. Zdůvodnění návrhu na změnu je uvedeno 
v příloze tohoto dopisu na připomínkovém listu.  
Odůvodnění : 
V rámci veřejného projednání navrhujeme změnu ÚP obce Albrechtice u Českého Těšína. 
Navrhovaná změna se týká výše uvedené parcely č.1356/8, která je v současnosti vedená 
v kultuře lesní pozemek. Navrhujeme změnit kulturu této parcely na ostatní plochu. Důvodem 
návrhu je skutečnost, že  parcele  není v současnosti lesní vegetací a je umístěna v blízkosti 
hráze vodního díla, kde ani do budoucna není žádoucí pozemek zalesňovat. 
Vyhodnocení : 
Námitce se nevyhovuje.  
Odůvodnění: 
Tento požadavek vyžaduje nové projednání ve smyslu § 53 odst.2 stavebního zákona. Jde o 
zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (pozemek o celkové rozloze 13 173 m2), který 
znamená podstatnou úpravu návrhu územního plánu, které by znamenalo prodloužení procesu 
pořízení nového územního plánu, a v důsledku toho vydání územního plánu v dalším roce 
(souvislost s § 102 odst.2 stavebního zákona (náhrady za změny v území), který nabývá účin-
nosti dnem 1.1.2012).  
 

 
2. Námitka/připomínka Gabriely Kubicové Miarkové, vlastníka pozemku parc.č. 
1238/2, bytem Pardubická 283, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína,  evidováno pod č.j. 
OÚR/86340/Wu/2011, doručeno  dne 24.8.2011 : 
Pozemek parc.č.1238/2 k.ú. Albrechtice u Č.T. 
Nesouhlasím s podmínkou výstavby až po vybudování přeložky VTL z důvodu již povolení 
výstavby RD. 
Vyhodnocení : 
Námitce se vyhovuje. Bude provedena úprava textové části návrhu územního plánu 
v regulativech u stanoveného podmíněně přípustného využití  ploch SO – ploch smíšených 
obytných (tabulka č.9). 
Jde o námitku k podmínce, stanovené v regulativech územního plánu Albrechtice pro plochy 
smíšené obytné SO, kde je stanoveno : 
„- výstavba na částech ploch (SO 78), které leží v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu DN 
500 PN 25,  navrženého k přeložení, je možná až po realizaci přeložky.“  
Výše citovaný text bude upraven tak, že za slovo „- výstavba….“ bude vložen text : „ staveb 
hlavních“. 
Konečné znění textu : „- výstavba staveb hlavních na částech ploch č.Z31, Z 33, Z 73, Z 77, 
Z 78, Z 89 a Z 90, které leží v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu DN 500, PN 25, navrže-
ného k přeložení, je možná až po realizaci přeložky“ 
Odůvodnění : 
 Umístění  rodinného domu bylo stavebním úřadem povoleno mimo toto ochranné pásmo, 
stavebník vyřizuje povolení změny doplňkové stavby ve vymezeném ochranném pásmu VTL 
plynovodu.   
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3. Námitka Pavla Ondrusze, vlastníka pozemků parc.č.1155 a 1157/1 k.ú. Albrechtice u 
Č.T., bytem Hornická 658, 735 43 Albrechtice, evidováno pod č.j. OÚR/94885/Wu/2011, 
doručeno  dne 15.9.2011: 
Žádám o úpravu textové části návrhu ÚPN Albrechtice, a to části D.2.1 – Vodní hospodářství 
(bod 6 a 9). Dle tohoto ustanovení je výstavba, mimo jiné i na pozemku parc.č. 1155 k.ú. Al-
brechtice (v mém vlastnictví) podmíněna vybudováním kanalizace v zájmovém území. Žá-
dám o úpravu textu tak, aby bylo možné zahájit výstavbu v příštím roce. To znamená, žádám 
o umožnění odkanalizování plánovaného rodinného domu využitím domácí ČOV. 
Zájmová plocha je v návrhu ÚP zahrnuta do zastavěného území. 
V příloze přikládám odůvodnění této žádosti, stejně jako dokumenty s tímto odůvodněním 
související. 
Odůvodnění žádosti: 
Na základě územně plánovací informace vydané dne 11.12.2008 odborem stavebního úřadu 
Albrechtice (příloha č.1), jsem začal připravovat projekt rodinného domu. Spolu 
s hydrologickým posudkem pro řešení vsaku, geologickým posudkem pro řešení základových 
poměrů atd. byl projekt finálně připraven. V době jeho dokončení a přípravy podání žádosti o 
stavební povolení však již územně plánovací informace nebyla platná a návštěvou stavebního 
úřadu Albrechtice dne 12.4.2010 bylo zjištěno, že pozemek není zahrnut v zastavitelné ploše. 
V novém ÚPN je zařazen mezi zastavěné území. 
Má žádost o vstřícnost ze strany obce vychází z toho, že pozemek i projekt byl koupen a rea-
lizován v dobré víře na základě původní územně plánovací informace. Dále pak s ohledem na 
značné investice do projektu, pozemku i všech souvisejících odborných posudků, které jsem 
musel realizovat a které mne navíc zatížily hypotékou. V neposlední řadě pak s ohledem na 
to, že projekt byl připraven na variantu odkanalizování prostřednictvím ČOV. Byly provede-
ny průzkumy a navržena varianta, kde dopad na životní prostředí je mizivý (viz. Přílohy). 
Projekt navíc počítá s napojením na budoucí kanalizaci. 
Přiložená územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití ze 
dne 11.12.2008, č.j. OÚA/439/2008 k záměru výstavby rodinného domu na pozemku 
parc.č.1155 a 1157/1 v k.ú. Albrechtice u Č.T. 
Přílohy: 
- projektová dokumentace „Průzkum a posouzení hydrogeologických poměrů k vypouštění 

odpadních vod z ČOV a střech do horninového podloží na p.parc.č.1155 a 1157/1 v k.ú. 
Albrechtice u Č.T.“ 

- Odhad ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení ke dni 19.1.2009. 
Vyhodnocení : 
Námitce se vyhovuje. 
Bude provedena úprava grafické části územního plánu Albrechtice ve výkrese č.7. Výkres po-
řadí změn v území - předmětný pozemek parc.č. 1157/1  v k.ú. Albrechtice u Č.T. bude zařa-
zen do 1. etapy.    
Odůvodnění : 
Námitce bylo vyhověno z důvodu rozpracovanosti podkladů jednak pro územní řízení,  jed-
nak pro hypoteční úvěr. Zkrácení navrženého kanalizačního řadu neovlivní okolní pozemky, 
ani koncepci odkanalizování daného území.  
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4. Námitka/připomínka Petra Jeriga, vlastníka pozemku parc.č. 1469/10 v k.ú. Albrech-
tice u Č.T., bytem Chotěbuzská 169, 735 43 Albrechtice, evidováno pod č.j. 
OÚR/97310/Wu/11, doručeno  dne 21.9.2011: 
Odůvodnění námitky: 
Jako majitel pozemku parc.č. 1469/10 k.ú. Albrechtice u Č.T. se ostře ohrazuji proti změně 
ÚP, kterou byl zmíněný pozemek dotčen. V platném územním plánu je pozemek veden jako 
plocha určená pro individuální bydlení a v žádném případě nesouhlasím s tím, aby byl 
v připravovaném územním plánu změněn na plochu zahrad a sadů. 
V bezprostřední blízkosti zmíněného pozemku je veden vodovod i kanalizace, přístup 
k pozemku je zajištěn po místní komunikaci parc.č. 1427/1 a dále přes pozemky 
parc.č.1469/16 a 1469/17, 1469/18, které patří obci Albrechtice, a na kterých máme zajištěno 
věcné břemeno chůze a jízdy. Tyto pozemky jsem odprodal obci za účelem zbudování místní 
komunikace, a tudíž požaduji, aby tato komunikace byla tímto způsobem vedena v novém 
územním plánu. 
Vzhledem k charakteru území samotného a typu okolní zástavby, rovněž tak s ohledem na 
vysokou vybavenost území po stránce inženýrských sítí, nevidím sebemenší důvod, proč by 
pozemek 1469/10 nemohl zůstat jako plocha pro individuální bydlení.    
Vyhodnocení : 
Námitce se vyhovuje. Bude provedena úprava grafické části návrhu územního plánu ve vý-
krese č.2 Hlavní výkres: přeřazení funkční plochy v rámci zastavěného území: ze stávají-
cí plochy ZS – plochy zahrad a sadů  do stávající plochy BI – plochy bydlení v rodinných 
domech. 
Na předmětném pozemku jsou v územním plánu zakresleny dva stávající řady kanalizace.  
V Územním plánu Albrechtice je předmětný  pozemek zahrnut do zastavěného území do 
ploch s rozdílným způsobem využití ZS – ploch zahrad a sadů. 
Odůvodnění : 
Jde o nepodstatnou úpravu ve smyslu § 53 odst.2 stavebního zákona. Vyhověno bylo 
s ohledem na skutečnost, že u pozemku  jsou dostupné veškeré inženýrské sítě.  
Poznámka pořizovatele : Tvrzení, že předmětný pozemek je zahrnut do zastavěného území, 
do ploch pro bydlení, není pravdivé. Dle současně platného územního plánu obce Albrechtice 
je předmětný pozemek součástí nezastavěného území v zóně N-Z, tj. zemědělské půdy, ve 
funkční stávající ploše „orné půdy“ – (viz Změna č.2 ÚPN obce Albrechtice).  
 
 
5. Námitka/připomínka Hany Štefánikové, vlastníka pozemku parc.č.1469/2 v k.ú. Al-
brechtice u Č.T., bytem Jaselská 1192/6, 736 01 Havířov-Město, evidováno pod č.j. 
OÚR/97317/Wu/2011, doručeno dne 21.9.2011: 
Odůvodnění námitky: 
Jako majitel pozemku parc.č. 1469/2 k.ú. Albrechtice u Č.T. se ostře ohrazuji proti změně ÚP, 
kterou byl zmíněný pozemek dotčen. V platném územním plánu je pozemek veden jako plo-
cha určená pro individuální bydlení a v žádném případě nesouhlasím s tím, aby byl 
v připravovaném územním plánu změněn na plochu zahrad a sadů. 
V bezprostřední blízkosti zmíněného pozemku je veden vodovod i kanalizace, přístup 
k pozemku je zajištěn po místní komunikaci parc.č. 1427/1 a dále přes pozemek 
parc.č.1469/16, které patří obci Albrechtice, a na které máme zajištěno věcné břemeno chůze 
a jízdy. Tyto pozemky jsem odprodala obci za účelem zbudování místní komunikace, a tudíž 
požaduji, aby tato komunikace byla tímto způsobem vedena v novém územním plánu. 
Vzhledem k charakteru území samotného a typu okolní zástavby, rovněž tak s ohledem na 
vysokou vybavenost území po stránce inženýrských sítí, nevidím sebemenší důvod, proč by 
pozemek 1469/2 nemohl zůstat jako plocha pro individuální bydlení.    
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Vyhodnocení : 
Námitce se vyhovuje. Bude provedena úprava grafické části návrhu územního plánu ve vý-
krese č.2 Hlavní výkres: přeřazení funkční plochy v rámci zastavěného území: ze stávají-
cí plochy ZS – plochy zahrad a sadů  do stávající plochy BI – plochy bydlení v rodinných 
domech. 
V Územním plánu Albrechtice je předmětný  pozemek zahrnut do zastavěného území do 
ploch s rozdílným způsobem využití ZS – ploch zahrad a sadů. Na předmětném pozemku je 
umístěna stávající splašková kanalizace.  
Odůvodnění : 
Jde o nepodstatnou úpravu ve smyslu § 53 odst.2 stavebního zákona. Vyhověno bylo 
s ohledem na skutečnost, že u pozemku  jsou dostupné veškeré inženýrské sítě. 
Poznámka pořizovatele : Tvrzení, že předmětný pozemek je zahrnut do zastavěného území, 
do ploch pro bydlení, není pravdivé. Dle současně platného územního plánu obce Albrechtice 
je  pozemek součástí nezastavěného území v zóně N-Z, tj. zemědělské půdy, ve funkční stáva-
jící ploše „orné půdy“ – (viz Změna č.2 ÚPN obce Albrechtice). 
 
   
6. Námitka/připomínka Věry Kokové, vlastníka pozemku parc.č.1469/9 v k.ú. Albrech-
tice u Č.T., bytem Hornická 665, 73543 Albrechtice, evidováno pod č.j. 
OÚR/97299/Wu/2011, doručeno dne 21.9.2011: 
Odůvodnění námitky: 
Jako majitel pozemku parc.č. 1469/9 k.ú. Albrechtice u Č.T. se ostře ohrazuji proti změně ÚP, 
kterou byl zmíněný pozemek dotčen. V platném územním plánu je pozemek veden jako plo-
cha určená pro individuální bydlení a v žádném případě nesouhlasím s tím, aby byl 
v připravovaném územním plánu změněn na plochu zahrad a sadů. 
V bezprostřední blízkosti zmíněného pozemku je veden vodovod i kanalizace, přístup 
k pozemku je zajištěn po místní komunikaci parc.č. 1427/1 a dále přes pozemky 
parc.č.1469/16 a 1469/17, které patří obci Albrechtice, a na které máme zajištěno věcné bře-
meno chůze a jízdy. Tyto pozemky jsem odprodala obci za účelem zbudování místní komuni-
kace, a tudíž požaduji, aby tato komunikace byla tímto způsobem vedena v novém územním 
plánu. 
Vzhledem k charakteru území samotného a typu okolní zástavby, rovněž tak s ohledem na 
vysokou vybavenost území po stránce inženýrských sítí, nevidím sebemenší důvod, proč by 
pozemek 1469/9 nemohl zůstat jako plocha pro individuální bydlení.    
Vyhodnocení : 
Námitce se vyhovuje. 
 Bude provedena úprava grafické části návrhu územního plánu ve výkrese č.2 Hlavní výkres: 
přeřazení funkční plochy v rámci zastavěného území: ze stávající plochy ZS – plochy zahrad 
a sadů  do stávající plochy BI – plochy bydlení v rodinných domech. 
V Územním plánu Albrechtice je předmětný  pozemek zahrnut do zastavěného území do 
ploch s rozdílným způsobem využití ZS – ploch zahrad a sadů. 
Odůvodnění : 
Jde o nepodstatnou úpravu ve smyslu § 53 odst.2 stavebního zákona. Vyhověno bylo 
s ohledem na skutečnost, že u pozemku  jsou dostupné veškeré inženýrské sítě. 
Poznámka pořizovatele : Tvrzení, že předmětný pozemek je zahrnut do zastavěného území, 
do ploch pro bydlení, není pravdivé. Dle současně platného územního plánu obce Albrechtice 
je předmětný pozemek součástí nezastavěného území v zóně N-Z, tj. zemědělské půdy, ve 
funkční stávající ploše „orné půdy“ – (viz Změna č.2 ÚPN obce Albrechtice).   
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7. Připomínka Jany Stružové, bytem Na Zámostí 246, 735 43 Albrechtice,  evidováno 
pod č.j. OÚR/97839/Wu/2011, doručeno dne 22.9.2011 ,  : 
Připomínka k územnímu plánu Albrechtice – žádost o zahrnutí pozemku do zastavitelné části 
(Etapa 1) s využitím pro stavbu rodinného domu (SO – bez omezení)  
Žádám o zahrnutí pozemku parc.č. 538/14 katastrálního území Albrechtice u Českého Těšína 
do zastavitelné části územního plánu obce Albrechtice (Etapa 1) s využitím pro stavbu rodin-
ného domu, bez omezení dobudování kanalizace v obci. 
Svoji žádost odůvodňuji tím, že jsem vlastníkem výše zmíněného pozemku a na základě do-
posud platného územního plánu obce, který byl schválen zastupitelstvem dne 3.9.1998, jsem 
započala s přípravou stavby rodinného domu na uvedené parcele. Zároveň jsem požádala 
Obecní úřad Albrechtice, odbor stavebního úřadu, o vydání rozhodnutí o umístění stavby a o 
změnu využití území. 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Vás žádám o zahrnutí pozemku do zastavitelné 
části (Etapa 1), neboť v době platnosti územního plánu byla započata příprava stavební do-
kumentace. 
Vyhodnocení : 
Námitce se vyhovuje. Bude provedena úprava textové části návrhu územního plánu Al-
brechtice v oddíle  J.Stanovení pořadí změn v území (Etapizace), v odstavci 2. –  z textu ve 
znění „Výstavba na ostatních vymezených zastavitelných plochách se připouští až ve 2. etapě 
– po vybudování navrženého vodovodu a kanalizace.“   Bude vypuštěno slovo „navrženého“. 
Upravený text bude mít následující znění : 
„Výstavba na ostatních vymezených zastavitelných plochách se připouští až ve 2. etapě – po 
vybudování   vodovodu a kanalizace.“ 
Odůvodnění : 
Úpravou regulací bude umožněno napojení na dostupný stávající kanalizační řad, který je na 
pozemku parc.č. 1114/19 v k.ú. Albrechtice u Č.T.  ( severně pozemku). Jde o nepodstatnou 
úpravu ve smyslu ust. § 53 odst.2 stavebního zákona, která nevyžaduje opakované projednání 
dle § 50 a § 52 stavebního zákona.  
 
 
8. Námitka manželů Mgr. MUDr. Karla Adamuse, Ph.D., a Mgr. Alicji Ada musové 
Rzymanové, bytem Kirovova 1430/11, Karviná-Mizerov, evidováno pod 
č.j.OÚR/98393/Wu/2011, doručeno dne 22.9.2011 : 
Námitky: 
I. Těžba uhlí: 
1) Namítáme, že z textové části grafického plánu, avšak ani z jeho grafické části není přesně 
patrné, zda, jakým způsobem a kdy dojde k případnému rozšíření stávající těžby černého uhlí 
v katastru obce Albrechtice. 
Odůvodnění: 
V textové části územního plánu obce Albrechtice (str.50 SEA) je pouze zcela nedostatečně 
uvedeno, že „do budoucna nelze vyloučit rozšíření těžby uhlí k jihu“ – s odkazem na obr. 8, 9 
(kterépak popisují tzv. Hydrogeologickou rajonizaci – obr. 8  a vodní útvary podzemní vody – 
obr. 9). Problémy mohou být rovněž se změnou terénu (poklesy) a výrony metanu“. Tato in-
formace o možném rozšíření těžby je velice závažná, avšak stručná a nic neříkající. 
2) Namítáme, že územní plán nerozpracoval možné varianty vývoje těžby a poklesů půdy, 
když sám územní plán v kapitole Porušení stability území (str.77) poukazuje na tuto skuteč-
nost: 
„ V poddolovaných územích lze očekávat změny povrchu terénu a v prostoru ložisek uhlí i 
úniky důlního plynu“. Územní plán rovněž na str. 53 SEA uvádí, že se předpokládá vznik 
důlních škod deformacemi terénu.“ 
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Odůvodnění : 
Tyto skutečnosti uvedené pod body 1) a 2) mohou významným způsobem ovlivnit kvalitu ži-
vota v obci, rovněž i působit negativně na dotčený pozemek parc.č. 1469/41. V této souvislos-
ti dojde i k posunu hranice důlních vlivů blíže dotčenému pozemku, resp. Dojde k posunu 
hranice bezprostředně dotčeného území těžbou směrem k centru obce. Tuto skutečnost územ-
ní plán neřeší. 
3) Namítáme, že územní plán ve své textové části přesně nevymezuje, resp. Vymezuje chybně 
dobývací prostory Stonava a Louky, kdy není možné zjistit stávající přesné hranice těchto do-
bývacích prostor a není rovněž vzhledem k vnitřní rozpornosti grafické a textové části územ-
ního plánu patrné, které prostory jsou „těžené“ a „poddolované“ a které nikoliv. 
Odůvodnění : 
V textové části územního plánu obce Albrechtice str. 15 obr.15 je chybně vymezen dobývací 
prostor Stonava. Územní plán str. 53 SEA uvádí, že v současné době jsou dobývací prostory 
vymezeny v severní polovině území, těžba na území katastru probíhá v dobývacím prostoru 
Stonava. V tomto dobývacím prostoru na území katastru obce Albrechtice však těžba zatím 
neprobíhá, tento údaj v územním plánu je proto zmatečný. Územní plán ve své textové části 
na str. 50 SEA rovněž pouze konstatuje, že na lokalitách Horní Suchá a Louky nad Olší „za-
tím „ nezasahuje poddolované území do katastru obce Albrechtice“, to vše bez bližšího míst-
ního a časového určení. V rozporu s tímto tvrzením jednak územní plán označuje na str. 15 
obr. Č.15 v těchto prostorech dobývací prostory modrou barvou jako „těžené“ a jednak územ-
ní plán ve své grafické části na str. 15-16 označuje dobývací prostor „Louky“ jako „poddolo-
vané území“. (Navíc v územním plánu chybí přesné vymezení stávajících těžených a poddo-
lovaných území s vymezením plochy v hektarech.) 
4) Namítáme, že územní plán neřeší dopady případného rozšíření těžby černého uhlí ve vzta-
hu k územnímu rozvoji oblasti (funkčnímu využití území, rozvoji sídel, zastavěnému území, 
ekonomickému a sociálnímu rozvoji, ochraně přírody a krajiny, ochraně památek), nestanovu-
je podmínky pro udržitelný rozvoj území a nezohledňuje názory a postoje místních obyvatel.  
Odůvodnění: 
Sám územní plán v kapitole Porušení stability území na str. 77 poukazuje na skutečnost, že : „ 
V poddolovaných územích lze očekávat změny povrchu terénu a v prostoru ložisek uhlí i úni-
ky důlního plynu.“ Územní plán však neuvádí hodnoty předpokládaných poklesů terénu, kdy 
tato informace nebyla po dotčeném orgánu Obvodním báňském úřadu v Ostravě, resp. Spo-
lečnosti OKD a.s. požadiována a tento jí nesdělil. 
5) Namítáme, že územní plán obce Albrechtice je v rozporu s Územní studií specifické oblasti 
SOB 4 Karvinsko. 
Odůvodnění: 
V územním plánu str.2 (SEA) je řečeno, že „současně jsou respektovány úkoly pro územní 
plánování specifické oblasti SOB 4 Karvinsko a v Zásadách územního rozvoje Moravskoslez-
ského kraje.“ 
Z územní studie specifické oblasti SOB 4 Karvinsko však vyplývají 3 možné dopady těžby 
uhlí na krajinu: varianta I. minimální, varianta II. střední, varianta III. maximální, která by 
měla devastující účinek na podstatnou část obce Albrechtice. Územní plán obce Albrechtice 
chybně vymezuje dobývací prostor Stonava a Louky. Zároveň v těchto dobývacích prostorech 
v katastrálním území obce územní plán předpokládá těžbu (případně zde dle konstatování 
územního plánu těžba probíhá). Tyto dobývací prostory, tak, jak jsou zakresleny v textové, 
příp. grafické části územního plánu obce Albrechtice, překračují hranice maximální varianty 
III. dopadů těžby uhlí na krajinu studie specifické oblasti SOB 4 – územní plán obce Albrech-
tice v této části proto není v souladu s územní studií specifické oblasti SOB 4 Karvinsko.   
6) Namítáme, že v územním plánu Albrechtice není uveden přesný způsob resp. Technologie 
těžby na vymezeném území, kdy není uvedena šetrnější varianta dobývání v rozporu s územní 
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studií specifické oblasti SOB 4 Karvinsko, kdy není patrné, zda došlo k uzavření dohody mezi 
společností OKD, a.s. a obcí Albrechtice v souladu s ust. § 33 zákona č. 44/1988 Sb. či niko-
liv. 
Odůvodnění: 
Na str. 53 územního plánu obce Albrechtice je pouze uvedeno, že „exploatace ložiska černého 
uhlí se provádí klasickými metodami“, není však zpracována varianta šetrnějšího způsobu do-
bývání ložiska černého uhlí v (dosud zřejmě v k.ú. Albrechtic netěženém?) dobývacím prosto-
ru „Stonava“, příp. „Louky“, pouze se předpokládá v souvislosti s dobýváním vznik důlních 
škod deformacemi terénu.Územní studie specifické oblasti SOB a Karvinsko (str. 41) doslova 
uvádí, že :“Zároveň je nutno zdůraznit, že existují i technologie těžby uhlí výrazně elimitující 
vlivy na krajinu (poklesy) zejména těžba se zakládkou. Uplatnění této technologie naráží na 
zvýšenou ekonomickou náročnost a změnu technologie těžby (které promítnou do celkových 
nákladů těžby uhlí). Využití této technologie lzetedy předpokládat pouze v nejcennějších 
územích (zejména historicky cenných a hustě zastavěnýchčástech sídel) a mělo by být pod-
mínkou uplatňovanou v rámci dohod mezi obcemi a těžebními organizacemi. Dobývací 
prostor č.20034 v katastrálním území obce Albrechtice( a částečně i dobývací prostor č. 
20044 Louky) přitom zasahuje pod hustě obydlené centrum obce Albrechtice s přiblížením 
k dotčenému pozemku parc.č. 1469/41. Z předloženého územního plánu není patrné, zda-li 
byla uzavřena dohoda s ust. § 33 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně  a využití nerostného bo-
hatství (horní zákon) mezi společností OKD, a.s. a obcí Albrechtice k zajištění nezbytné 
ochrany nemovitostí a zájmů obce Albrechtice. 
Územní studie specifické oblasti SOB 4 Karvinsko ve vztahu maximální varianty dopadů těž-
by uhlí na krajinu č.III uvádí, že celkový charakter krajiny se bude výrazně měnit v místech, 
kde dosud nedošlo k její změně v posledních asi 30 letech. Na části území je nutné počítat ne 
s rekultivací nebo rekonstrukcí krajiny, ale s tvorbou nové krajiny. O jejím vzhledu, funkcích 
a využití bude nutné rozhodovat v souladu s Evropskou úmluvou o krajině, to znamená 
s vyšším tlakem na plnění společensky požadovaných rekultivačních cílů těžebními organiza-
cemi. Dojde k úplné ztrátě dřívějšího charakteru krajiny a jejího osídlení – ztráta historického 
vzhledu krajiny – typické rozptýlené zástavby Slezska. V krajině bude vlivem nedostatku vý-
plňového materiálu nutné řešet větší podíl devastovaných území jako vodní rekultivaci – zvý-
ší se rozsah vodních a mokřadních biotopů. Úplnou ztrátou dosavadních funkcí krajiny vzniká 
příležitost efektivní organizace krajinné struktury v intencích trvale udržitelného rozvoje a 
s využitím nejmodernějších způsobů hospodaření v krajině. V této variantě je největší rozsah 
území, na kterém dojde k podstatnému snížení biodiverzity – zánik sídel venkovského charak-
teru s drobnější strukturou hospodaření a rozšíření podílu krajiny s hrubou krajinnou struktu-
rou – velkoplošné hospodaření. V případě zanedbávání komplexního řešení rekultivace území 
– obnovy kulturní krajiny, případně v některých částech sídelní nebo rekreační či přírodě 
blízké a nezabezpečení systémového managementu může dojít ke snížením ekonomických 
výrobních funkcí na povrchu – zemědělství a s tím související velký nárůst pionýrských a ra-
ných sukcesních stádií v území ve vztahu k sukcesně vyspělým stádiím společenstev včetně 
razantního zvýšení invazních nepůvodních druhů v území. 
Územní plán se nezabývá negativními vlivy rozšíření těžby na udržitelný rozvoj území obce 
Albrechtice, neurčuje předpokládaný počet obyvatel dotčených rozšířenou těžbou uhlí. 
II.  Doprava 
1) Přeložka silnice I/11     
Vzhledem ke skutečnosti, že funkce přeložky silnice I/ll bude především převádět tranzitní   
dopravu,   namítáme   posouzení   uvedené   v územním   plánu,   že   se   nepředpokládá vý-
znamnější   zvýšení   dopravního   zatížení   silnic   HI/4743    a   III/4749   nad   rámec   zatí-
žení proenózovaného uvažovaného bez vlivu přeložky silnice I/ll, kdy namítáme rovněž ne-
zpracování jiných variant vedení této přeložky. 
Odůvodnění: 
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Jak sám územní plán uvádí, z hlediska stavebně - technického je trasa přeložky silnice I/ll 
navržena ve dvoukruhové směrově nerozdělené kategorii, v parametrech silnice I. třídy, kdy 
zapojení obce je územním plánem navrženo právě v místní části Pacalůvka prostřednictvím 
mimoúrovňové křižovatky se silnicí III/4743. Vzhledem k tomu, že jiná nová zapojení do tra-
sy přeložky nejsou územním plánem navrhována (křížení se silnicí III/4749 v místní části 
Červenky je řešeno mimoúrovňově), lze předpokládat právě v lokalitě Pacalůvka výrazný ná-
růst automobilové dopravy. Namítáme rovněž konstatování, že i když lze v budoucnu očeká-
vat další nárůst především místní automobilové dopravy (kdy vliv automobilové dopravy je 
již v současné době negativní a projevuje se mimo nárůstem intenzity dopravní zátěže i zvý-
šeným hlukem, vibracemi a emisemi), pak samotný vliv přeložky komunikace I/ll nelze při-
řadit k výrazným zdrojům hlukové a emisní zátěže, protože trasa je vedena mimo zástavbu. 
Sám územní plán na str. 118 konstatuje, že se jedná o novou, dopravně významnou silniční 
komunikaci vedenou v tangenciální poloze vůči obci. Jde o kompletní přeložku silnice I/ll, 
jejíž vedení sousedním Havířovem a především Těrlickem se závlekem kolem přehradní ná-
drže neodpovídá jejímu dopravnímu významu a intenzitám provozu. Návrhem přeložky silni-
ce I/ll se zlepší napojení řešeného území i širšího regionu na nadřazenou silniční síť ČR a na 
území sousedního Slovenska. Z výše uvedeného plyne, že tyto dopravní stavby nepochybně 
území obce Albrechtice ovlivní negativně jako nový zdroj hlukové a emisní zátěže. 
2) Namítáme, že samotná mimoúrovňová křižovatka silnice I/ll se silnicí HI/4743 není obsa-
žena„nadřazených územních plánech vyššího územního celku", resp. v Koncepci rozvoje do-
pravní infrastruktury Moravskoslezského kraje. 
Odůvodnění: 
Vzhledem k této skutečnosti nemůže ani územní plán obce Albrechtice bez dalšího vymezo-
vat tuto dopravní stavbu. Jedná se o záměr nadmístního významu, který není řešen v nadřa-
zené územně plánovací dokumentaci, a tudíž nemůže být předmětem řešení územního plánu 
obce Albrechtice. 
3) Přeložka Silnice III/4743 (Havířov, Zivotice - Albrechtice) - namítáme, že navržené úpra-
vy stávající silnice nejsou obsaženy v „nadřazených územních plánech vyššího územního 
celku",resp. koncepci rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje. 
Odůvodnění: 
Vzhledem k této skutečnosti nemůže ani územní plán obce Albrechtice bez dalšího vymezo-
vat tuto dopravní stavbu, pokud koridor a způsob napojení této přeložky na přeložku silnice 
I/ll není vymezen v nadřazené územně plánovací dokumentaci, a to v závazných ani směr-
ných částech uvedené územně plánovací dokumentace. 
4) Silnice M/4749 (Stanislavice - Stonava - Karviná, Darkov) - namítáme, že navržené úpra-
vy stávající silnice nejsou obsaženy v „nadřazených územních plánech vyššího územního 
celku",resp. Koncepci rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje. 
Odůvodnění: 
Vzhledem k této skutečnosti nemůže ani územní plán obce Albrechtice bez dalšího vymezo-
vat tuto dopravní stavbu, pokud koridor není vymezen v nadřazené územně plánovací doku-
mentaci, a to v závazných ani směrných částech uvedené územně plánovací dokumentace. 
5) Namítáme neprovedení odhadu hlukové zátěže u komunikací přeložky komunikace I/ll a 
stávajících komunikací 11/474. IH/4743 a M/4749, nenavržení protihlukových opatření. 
Odůvodnění: 
Uzemní plán obce Albrechtice sám hovoří (str. 39 SEA) o tom, že hluková situace je mimo 
lokální zdroje hluku závislá především na intenzitě dopravy. Zdrojem hluku je zejména auto-
mobilová doprava. U silniční dopravy lze předpokládat zvýšenou hlukovou zátěž podél navr-
žené přeložky komunikace I/ll a stávajících komunikací 11/474, M/4743 a M/4749 (důvody 
viz. námitka II.l) . U těchto komunikací je sice respektováno v prostoru mimo souvisle zasta-
věné území ochranné pásmo podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů. Pro tyto komunikace však nebyl proveden odhad hlukové zátěže 
ani nebylo provedeno měření hlukové zátěže. Uzemní plán sice uvádí, že významnou preven-
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tivní úlohu u těchto potenciálních provozů mohou hrát protihluková opatření, územním plá-
nem však nejsou nikterak řešena (str. 203). Nezabývá se tím ani vyjádření Krajské hygienické 
stanice MS Kraje ze dne 23.5.2011 č.j. HOK/KA-3580/2.5/11. 
Příloha: výpis z katastru nemovitostí 
Vyhodnocení : 
Námitka se zamítá. 
 
K části námitky v bodě I. Těžba uhlí, odst. 1), odst. 2) a odst. 3), odst. 4) 
Námitka je bezpředmětná, neboť pozemek parc.č. 1469/41 v katastrálním území Albrechtice u 
Č.T. není a nebude zmíněnou těžbou ( ani dobývacím prostorem)  dotčen ani ohrožen.  
 Předmětem řešení návrhu územního plánu nebyla změna nebo rozšíření stávající těžby černé-
ho uhlí. Pozemek parc.č. 1469/41 v k.ú. Albrechtice u Č.T. se nachází mimo stanovený dobý-
vací prostor pro těžbu černého uhlí. Nachází se v chráněném ložiskovém území 14400000- 
Čs. části Hornoslezské pánve stanoveném pro vyhrazený nerost černého uhlí a hořlavý zemní 
plyn vázaný na uhelnou sloj. Ochrana uvedeného ložiska černého uhlí a zemního plynu je ře-
šena vydaným rozhodnutím MŽP ČR č.j. 880/2/667/22/A-10/1997/98 ze dne 27.3.1998 a jeho 
příloh, kde zájmové území se nachází v tzv. ploše C2.  
Pro případné umístění staveb v těchto plochách je krajským úřadem podle ustanovení § 19 horního 
zákona vydané  závazné stanovisko k umístění veškerých staveb a zařízení, které nesouvisí 
s dobýváním, a to pod č.j.  MSK 127566/2007, sp.zn. ŽPZ/16077/2007/Svo ze dne 17.9.2007, kde  
„Krajský úřad souhlasí s umísťováním staveb v území ploch C2 bez stanovení podmínek pro jejich 
provedení“. Tato skutečnost byla potvrzena dotčeným orgánem Obvodním báňským úřadem 
v Ostravě. 
Poznámka pořizovatele: 
Vyhodnocení námitky bylo zpracováno na podkladě stanoviska OBÚ Ostrava. Informace o možných 
výronech metanu se zřejmě opírá o zařazení území, dle provedené kategorizace území, jedná se o 
území s nejmírnějším zařazením do kategorie možného nahodilého výstupu metanu na povrch, tj. 
každé území v ploše DP, kdy nelze vyloučit tuto nahodilost. Předmětný pozemek, jak je uvedeno vý-
še, není dotčen dobývacím prostorem. 
Chyby v textu – jedná se zřejmě o tiskové chyby dokumentu SEA - budou opraveny (ne obr. 8, 9 ale 
obr. Na str. 50).      
K části námitky I. v odstavci 2) – Těžba uhlí ani variantní řešení vývoje těžby nebylo předmětem ře-
šení návrhu územního plánu Albrechtice. Navíc se netýká předmětného pozemku, jak je uvedeno 
v předchozím odstavci.    

Námitka, že územní plán nerozpracoval možné varianty vývoje těžby uhlí a poklesů půdy, 
s odvoláním na územní plán kapitolu Porušení stability území (str.77) je irelevantní. Text se 
nenachází v územním plánu, ale v Posouzení vlivů Územního plánu na životní prostředí dle 
zákona č.100/2001 Sb. zpracovaného AQUATEST a.s., Praha 5, Geologická 4, řešitel RNDr. 
Jaroslav Skořepa, CSc. Tato informace se vztahuje na výstavbu v nových plochách ve vztahu 
k charakteru půdy, přítomnosti nepropustných hornin a převažujícímu charakteru odvádění 
odpadních vod, popřípadě balastních (dešťových vod) vsakováním na svažitém terénu. O 
poddolovaném území se v uvedeném textu nehovoří.  

K části  námitky I. v odstavci  3) 
Námitka je směřována na zpracovanou dokumentaci Posouzení vlivu ÚP na ŽP, kde je na 
straně 15. chybně interpretována informace přenesená z internetových stránek volně přístup-
ného portálu Geofondu ČR, kde jsou DP Stonava a DP Louky zakresleny správně, včetně le-
gendy, tj. těžené dobývací prostory, vyznačené tmavě modrým šrafováním. 

ivawur
Zvýraznění
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V návrhu územního plánu Albrechtice nebyl zjištěn nesoulad ve vymezení tvaru DP Stonava 
a DP Louky. (poznámka pořizovatele – bylo provedeno odstranění chybné interpretace v Po-
souzení vlivů Územního plánu na životní prostředí dle zák. č.100/2001 Sb.)    

K části námitky I. v odstavci 4)  
Předmětem řešení územního plánu není rozšíření těžby černého uhlí ani stanovení deformace 
terénu. Navíc se netýká předmětného pozemku. Vliv doposud realizované těžby černého uhlí, 
včetně plánované těžby těžební organizací, je zohledněn v již citovaném dokumentu – Roz-
hodnutí Ministerstva životního prostředí Ostrava z roku 1998, kde v jeho přílohách jsou vy-
značeny vlivy na povrch. 
Poslední aktualizace stavu realizované hornické činnosti stávající těžební organizací, včetně 
výhledu ve všech stanovených DP, byla provedena v roce 2009 aktualizací výše citovaného 
rozhodnutí MŽP Ostrava rozhodnutím č.j. 580/263c/ENV/09 „Změna podmínek ochrany loži-
sek černého uhlí, v chráněném ložiskovém území č.14400000 s názvem Čs. Část Hornoslez-
ské pánve, ve vymezených částech okresů Karviná, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Opava a Ost-
rava – město v Čs. Části Hornoslezské pánve. Zde dochází ke změně míry ochrany ložisek 
černého uhlí v rámci stávajícího CHLÚ 14400000 – Čs. Části Hornoslezské pánve. Ochrana 
ložisek černého uhlí v DP Stonava a v DP Louky, dle tohoto rozhodnutí zůstává v rozsahu 
roku 1998. 
Dle informace OBÚ Ostrava pojem rozšíření těžby není ze strany těžební organizace na OBÚ 
v Ostravě žádné podání ve věci rozšíření těžby. Veškerá realizovaná těžební činnost organiza-
ce se odbývá v rozsahu stávajících DP – tj. DP Stonava a DP Louky, ve kterých probíhá těžba 
Dolem ČSM ve Stonavě.  

V koordinačním výkresu, který je součásti odůvodnění územního plánu, jsou zapracovány in-
formace o limitech – vymezení území ve vlivu důlní činnosti v souladu s citovaným rozhod-
nutím MŽP ČR č.j. 880/2/667/22/A-10/1997/98 ze dne 27.3.1998 a jeho příloh.  Dle koordi-
načního výkresu je předmětný pozemek parc.č.1469/41 v k.ú Albrechtice u Č.T. v území C2 a 
stavba v tomto území nevyžaduje žádná opatření k zabránění důsledku poddolování území. 

K části námitky  I. v odst. 5) 
Citovaná územní studie nebyla podkladem pro zpracování Územního plánu Albrechtice. Ná-
vrh územního plánu Albrechtice byl zpracován v prosinci 2010 na základě schváleného prů-
zkumů a rozborů, zpracovaných v listopadu roku 2009 a na základě zadání schváleného Za-
stupitelstvem obce Albrechtice dne 15.6.2010.  Územní studie specifické oblasti SOB 4 Kar-
vinsko byla zpracovaná v prosinci 2010 Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. v souvislos-
ti s plněním úkolu Ministerstva pro místní rozvoj vyplývajícího z Politiky územního rozvoje 
ČR 2008  v článku (72) a byla zveřejněna na internetových stránkách Ústavu územního roz-
voje ( tj. www.uur.cz ) dne 14.6.2011. Tudíž nemohla být ani podkladem pro nadřazenou 
územně plánovací dokumentaci, tj. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, které 
nabyly účinnosti dne 4.2.2011, ani podkladem pro územní plány obcí ve správním obvodu 
Moravskoslezského kraje. Teprve po zapracování závěrů citované územní studie do územně 
plánovací dokumentace pořizované krajem vyplynou z této územní studie konkrétní  úkoly a 
požadavky pro zpracování  územních plánů obcí ve  správním obvodu Moravskoslezského 
kraje. 

K části námitky I. v odst. 6) 
Způsob technologie těžby ani variantní řešení dobývání není předmětem řešení  územního 
plánu. Dotčený pozemek není dotčen dobývacími prostory, jak bylo uvedeno výše. Vyhodno-
cení souladu územního plánu Albrechtice s územní studií specifické oblasti SOB 4 Karvinsko 
bylo provedeno v odst. I.5. Uzavření dohod není  podkladem pro zpracování územního plánu.  
Dle informace OBÚ Ostrava neprobíhá nové rozšíření dobývacích prostorů mimo uvedené 
DP Stonava a DP Louky, které jsou zapracovány do odůvodnění územního plánu a do koordi-



137 
 

načního výkresu, kde jsou zakresleny všechny limity využití území, tzv. „omezení změn 
v území“ z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stano-
vených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území.     

Při vyhodnocení bylo zohledněno také stanovisko k námitce KÚ MSK – odboru životního 
prostředí a zemědělství z hlediska vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí dle 
zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, kde bylo konstatováno, že po-
kud jde o námitky týkající se poukázání na nedostatek informací o případném rozšíření těžby 
černého uhlí v katastru obce Albrechtice a jeho dopadech, upozornění na chybné vymezení 
dobývacích prostor Stonava a Louky, pochybnost o souladu s Územní studií specifické oblasti 
SOB 4 Karvinsko a absence upřesnění způsobu, resp. technologie těžby v ÚP, Krajský úřad je 
názoru, že námitky týkající se SEA vyhodnocení nemají vliv na zpracovatelem přijaté závěry 
uvedené v SEA vyhodnocení a nemají vliv ani na souhlasné stanovisko krajského úřadu 
z hlediska zákona č.100/2001 Sb. Tato skutečnost byla odůvodněna tím, že  předmětem řešení  
územního plánu (ani jeho zadání, ani jeho návrhu) nebyl požadavek na vymezení či rozšíření 
dalších ploch pro těžbu, a vzhledem k uvedenému  nebylo úkolem SEA vyhodnocení těchto 
ploch těžby z hlediska jejich vlivů na životní prostředí. Krajský úřad dále doplnil, že SEA po-
souzení se nicméně zabývá problematikou těžby v kapitole „Současné problémy a jevy život-
ního prostředí, které by mohly být uplatněním politiky územního rozvoje nebo územně pláno-
vací dokumentace významně ovlivněny (str.50), kde zpracovatel uvádí, že do budoucna nelze 
vyloučit rozšíření těžby uhlí k jihu a upozorňuje na možné problémy se změnou terénu a vý-
rony metanu. Zpracovatel dále upozorňuje na existenci sesuvných území, kdy v těchto úze-
mích nedoporučuje zásak dešťových vod. Do sesuvných území v Územním plánu Albrechtice 
nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy. Jedná se o konstatování současného stavu a jeho 
možný vývoj do budoucna, včetně hypotetického vlivu v případě, že by došlo k rozšíření těž-
by, rozšíření však není předmětem ÚP. Pokud by mělo v budoucnu dojít k vymezení ploch 
pro těžbu či jejich rozšíření, byl by tento záměr předmětem další změny územního plánu, pří-
padně navazujících správních řízení, kde by se krajský úřad těmito vlivy zabýval. 

K části námitky  II. Doprava, v odst. 1), odst. 2), odst. 3)  a odst. 4)  
Přeložka silnice I/11 (úsek Havířov – Český Těšín) je záměrem dopravy nadmístního význa-
mu, pro který je vymezen v nadřazené územně plánovací dokumentaci - v Zásadách územního 
rozvoje (účinnost od 4. 2. 2011), které nahrazují Územní plán velkého územního celku Ostra-
va-Karviná, koridor v šířce 200m od osy komunikace na obě strany pod označením D32 pod 
názvem „Životice – Český Těšín“ s charakteristikou: dvoupruhová  směrově nedělená silnice 
I. třídy. Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů 
obcí. Koridor definuje § 2 odstavec 1) písmeno i) zákona č. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů: „koridor je plocha vy-
mezená pro umístění dopravní a technické infrastruktury“. Dopravní infrastrukturou se pak 
rozumí např. stavby pozemních komunikací včetně jejich součástí a souvisejících zařízení. 
Součásti pozemních komunikací definuje § 12 zákona o pozemních komunikacích (mimo jiné 
jsou to i protihlukové zdi). Umístění dopravní stavby ve vymezeném koridoru pak upřesňuje 
další stupeň projektové dokumentace, např. studie proveditelnosti a účelnosti, která může řešit 
i varianty a musí řešit hlukovou a emisní zátěž dopravní stavby na okolí. V rámci zpřesnění 
koridoru je nutno minimalizovat vliv na obytnou funkci  a kvalitu  obytného prostředí stávají-
cí zástavby. 
Ve vztahu k uváděné námitce, že navrhovaná mimoúrovňová křižovatka silnice I/11 se silnicí 
III/4743,  přeložka silnice III/4743 (Havířov, Životice – Albrechtice) a  stavební úpravy silni-
ce III/4749 (Stanislavice – Stonava – Karviná, Darkov) nejsou obsaženy v nadřazených 
územních plánech vyššího územního celku, respektive v Koncepci rozvoje dopravní infra-
struktury, je nutno opět upozornit, že Územní plán velkého územního celku Ostrava-Karviná 
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byl zrušen  účinností Zásad územního rozvoje (4. 2. 2011), které obsahují koridory pouze 
nadmístního významu. Mimoúrovňová křižovatka musí být umístněna v koridoru D32.  

Přeložka silnice III/4743, respektive její napojení na D32, pak bude rozpracována  až v dalším 
stupni projektové dokumentace, kde bude upřesněno napojení na stávající silniční síť. Krajský 
dokument „Koncepce dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje“, schválený  usnese-
ním zastupitelstva kraje č. 24/2008 dne 26. 6. 2008, byl po vyhodnocení v roce 2010 podkla-
dem pro Zásady územního rozvoje a předložka silnice I/11 je v něm označena jako 4/O.15. 
Do podrobností ani tento dokument není rozpracován. 

Přeložka silnice III/4743 (Havířov, Životice-Albrechtice) která je obsažená v Územním plánu 
Albrechtice, nepřekračuje rozsah  koridoru vymezený v nadřazené územně plánovací doku-
mentaci – v  Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje. 

K přeložce III/4743. 

K části námitky II. v odstavci 4) 
Navržené úpravy stávající silnice III/4749  k odstranění dopravní závady  zasahující taktéž na 
území Stonavy (jsou zapracovány taktéž do platného územního plánu obce Stonava) nezna-
menají významný motiv nadmístního charakteru, který je důvodem pro sledování v nadřazené 
územně plánovací dokumentaci, v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje.  

Doplnění  k části námitky II. odst. 1)  
K námitce týkající se posouzení prognózy dopravního zatížení silnic III/4743 a III/4749, že se 
nepředpokládá zvýšení dopravního zatížení těchto silnic nad rámec zatížení prognózovaného 
uvažovaného bez vlivu přeložky silnic I/11, které je uvedeno v odůvodnění územního plánu 
Albrechtice (oddíl Dopravní prognóza intenzit silniční dopravy, str. 49). Pořizovatel si vyžá-
dal stanovisko zpracovatele územního plánu, části dopravního řešení – Ing. Václava Škvaina, 
který sdělil : 
„Při zpracování dopravní části Územního plánu Albrechtice bylo mimo jiné přihlíženo i ke 
krajskému koncepčnímu dokumentu Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravsko-
slezského kraje, jehož součástí je i dopravní model (výkres B 2.18). Dle tohoto modelu dojde 
k poklesu dopravního zatížení silnice III/4743 v úseku mezi křižovatkou se silnicí II/474 a 
MÚK s přeložkou silnice I/11 a navýšení zatížení mezi MÚK a Albrechticemi (o cca 20 %). 
Je to dáno zejména tím, že vozidla směřující od Těrlicka a Havířova do Albrechtic a do Čes-
kého Těšína budou využívat trasu přeložky silnice I/11. Zvýšení o 20 % nelze v kontextu se 
stávajícími intenzitami dopravy (3691 voz/24 hod v r. 2005 a 2913 voz/24 hod. v r.2010) po-
važovat za rozhodující, a to ani v souvislosti s prognózovanými intenzitami, jejichž hodnoty 
nedosahují kapacity komunikace (cca 9 – 12 tis. voz/24 hod). 
Negativní ovlivnění životního prostředí, zejména z hlediska působení hluku a ostatních exter-
nalit z dopravy na obyvatelstvo, je v maximální míře eliminováno minimální 100 m vzdále-
ností od osy navržené trasy komunikace, v rámci které nejsou navrhovány nové zastavitelné 
plochy, event. tyto plochy jsou podmíněny realizací protihlukových opatření.“ 
Z uvedeného vyplývá, že předmětný pozemek parc.č.1469/41 nebude dotčen z hlediska hluku. 

 K části námitky II. v odst.5) 
Požadavek na zpracování hlukové zátěže je předmětem dalšího stupně projektové dokumenta-
ce. Pořizovatel si k vyhodnocení námitky vyžádal taktéž stanovisko dotčeného orgánu - Kraj-
ské hygienické stanice MSK, který k námitce sdělil : „….  že v procesu připomínkování a po-
suzování územních plánů není nástroj, kterým  lze požadovat od pořizovatele územního plánu 
potažmo od obce hlukové studie jako součást dokumentace ÚP, popř. i měření stávající hlu-
kové zátěže.  Tyto nástroje jsou použitelné v následných správních řízeních – územní, stavební 
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řízení a krajská hygienická stanice jako orgán ochrany veřejného zdraví  je uplatňuje.“   Sta-
novisko je zveřejněno v úplném znění za vyhodnocením této námitky v odst.8/2.  

K vyhodnocení námitky byla využita  stanoviska dotčených orgánů:  OBÚ v Ostravě, Kraj-
ského úřadu Moravskoslezského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství, Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje - odboru dopravy a silničního hospodářství a Krajské hygie-
nické stanice MSK v Ostravě, v následujícím znění:    
 
8/1 
Obvodní báňský úřad v Ostravě, se sídlem Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 728 03 Ost-
rava-Moravská Ostrava, zn. SBS 31750/2011-460/Ing. Tk ze dne 17.10.2011, doručeno 
dne 18.10.2011 : 
 Stanovisko  
Obvodní báňský úřad v Ostravě, jako místně příslušný podle ustanovení § 38 odst. 2 zákona č. 
61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 
předpisů, k výkonu vrchního dozoru státní báňské správy pro území kraje Moravskoslezské-
ho, pro území kraje Olomouckého a pro území kraje Zlínského a věcně příslušný podle usta-
novení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“), se k návrhu územního plánu 
Albrechtice, který byl veřejně projednán dne 26. 9. 2011 vyjádřil ve stanovisku ze dne 1. 4. 
2011 č.j. SBS 05081/2011 s tím, že nemá námitek ke společnému jednání o návrhu Územní-
ho plánu obce Albrechtice. Současně zdejší úřad upozornil na respektování stávajících do-
bývacích prostorů a chráněných ložiskových území v řešeném území dotčeném návrhem 
územního plánu. Dále uvedl způsob zajištění stávající ochrany jak obou dobývacích prostorů, 
tak i chráněných ložiskových území s odvoláním na platné rozhodnutí správního orgánu řešící 
tuto ochranu. Při akceptování těchto skutečností a jejich zahrnutí do příslušné dokumentace 
zpracovaného návrhu územního plánu je v dostatečné míře zajištěná dostatečná ochrana ne-
rostných surovin při územně plánovací činnosti dle ustanovení § 15 odst. 2 citovaného horní-
ho zákona, kde je uvedeno „Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obcho-
du a obvodní báňské úřady uplatňují stanoviska k územním plánům a k regulačním plánům z 
hlediska a využití nerostného bohatství“.  
Po prostudování vyžádané dokumentace – návrhu upraveného Územního plánu obce Al-
brechtice (dále jen „Návrh ÚP obce“) dne 14. 10. 2011 krátkou cestou Obvodní báňský úřad 
v Ostravě konstatuje následující.  
Námitky pana Mgr. MUDr. Karla Adamuse, Ph.D. a paní Mgr. Alicje Adamusové Rzymano-
vé, vlastníků pozemku parcel. č. 1469/41, v k. ú. Albrechtice u Českého Těšína, bytem Kiro-
vova 1430/11, Karviná – Mizerov (dále jen „vlastníci pozemku“), prostřednictvím advokátní  
kanceláře jmenovaných se sídlem tamtéž, vznesené písemně dopisem ze dne 22. 9. 2011 adre-
sovaném Magistrátu města Havířov, odboru územního rozvoje, Svornosti 2, 736 01 Havířov – 
Město nejsou směřovány do oblasti ochrany nerostných surovin, mimo námitky č. 3, kde uvá-
dějí chybné vymezení dobývacího prostoru Stonava. Ostatní námitky jsou směřovány do ob-
lasti těžby černého uhlí hlubinným způsobem organizaci OKD, a.s. se sídlem Ostrava, Morav-
ská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 730 28(dále jen „organizace“), v návaznosti na 
hodnocení rozpracování podrobností jednotlivých kapitol předloženého Návrhu ÚP obce. 
Zdejšímu úřadu nepřísluší ze zákona hodnotit zpracování ani obsah předložené dokumentace.  
Námitka č. 1 k těžbě uhlí:  
Vztaženo k pozemku parc. č. 1469/41 v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína. Pozemek se 
nachází mimo stanovené dobývací prostory pro těžbu černého uhlí hlubinným způsobem. Na-
chází se v chráněném ložiskovém území 14400000 – Čs. části Hornoslezské pánve stanove-
ném pro vyhrazený nerost černé uhlí a hořlavý zemní plyn vázaný na uhelnou sloj. Ochrana 
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uvedeného ložiska černého uhlí a zemního plynu je řešena vydaným rozhodnutím MŽP ČR č. 
j. 880/2/667/22/A-10/1997/98 ze dne 27. 3. 1998 a jeho příloh, kde zájmové území se nachází 
v tzv. ploše C2.  
Pro případné umístění staveb v těchto plochách je krajským úřadem podle ustanovení § 19 
horního zákona, vydáno závazné stanovisko k umístění veškerých staveb a zařízení, které ne-
souvisí s dobýváním a to pod č. j. MSK 127566/2007 ze dne 17. 9. 2007, kde Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje souhlasí s umísťováním staveb v území ploch „C2“, bez stanovení 
podmínek pro jejich provedení. Jedná se o území, kde se v současné době nejeví pravdě-
podobná exploatace ložiska černého uhlí klasickými metodami a vznik škod v důsledku 
deformací terénu.  
Zdroj informace uvedené v textu Návrhu ÚP obce „rozšíření těžby uhlí k jihu“, není zdejšímu 
úřadu znám. V každém případě by se však jednalo o těžbu v hranicích stanoveného dobývací-
ho prostoru (dále jen „DP“). V daném případě – bezpředmětné, pozemek se nachází mimo 
DP, v ploše, kde se neuvažuje dobývání uhlí dosavadním hlubinným způsobem. Z pohledu 
vlastníků pozemku je námitka bezpředmětná, neboť jejich pozemek není a nebude zmíněnou 
těžbou dotčen ani ohrožen. Nachází se cca 2 km od místa vlivu současného dobývání černého 
uhlí hlubinným způsobem těžební organizaci.  
Informace o možných „výronech metanu“ se zřejmě opírá o zařazení území, dle provedené 
kategorizace území, jedná se o území s nejmírnějším zařazením do kategorie „možného naho-
dilého výstupu metanu na povrch“, tj. každé území v ploše DP, kdy nelze vyloučit tuto mož-
nost. Za posledních 15 let není zaregistrován ani znám výstup metanu na povrch v této oblasti 
v DP Stonava. V uvedené oblasti DP dosahuje pokryvný útvar mocnosti 300 až 500 m.  
Chyby v textu dokumentu SEA, jedná se zřejmě o tiskové chyby, které je nutno opravit (ne 
obr. 8, 9, ale obr. 52 na str. 50).  
Námitka č. 2:  
Je zcela zodpovězena v předcházejícím textu, zodpovězení námitky č. 1. Celá uváděná námit-
ka se netýká předmětného pozemku. 3  
Námitka, že územní plán nerozpracoval možné varianty vývoje těžby uhlí a poklesů půdy, s 
odvoláním na územní plán kapitolu Porušení stability území (str. 77) je irelevantní tvrzení. 
Text se nenachází v územním plánu obce, ale v dokumentaci Posouzení vlivů Územního plá-
nu na životní prostředí dle zák. 100/2001 Sb. zpracovaného dodavatelsky organizací 
AQUATEST a. s., Praha 5, Geologická 4, jehož odpovědným řešitelem byl RNDr. Jaroslav 
Skořepa, CSc. (dále jen „Posouzení vlivu ÚP na ŽP“) a nikoliv obec. Tato informace se vzta-
huje na výstavbu v nových plochách ve vztahu charakteru půdy, přítomnosti nepropustných 
hornin a převažujícímu charakteru odvádění odpadních vod, popř. balastních (dešťových) vod 
vsakováním na svažitém terénu. O poddolovaném území se v uvedeném textu nehovoří.  
Námitka č. 3:  
Námitka je směřována na zpracovanou dokumentaci Posouzení vlivu ÚP na ŽP, kde je na str. 
15 chybně interpretována informace přenesená z internetových stránek volně přístupného por-
tálu Geofondu ČR. Kde jsou DP Stonava a DP Louky zakresleny správně, včetně legendy, tj. 
těžené dobývací prostory, vyznačené tmavě modrým šrafováním.  
Kontrolou ostatní poskytnuté dokumentace Návrhu ÚP obce nebyl zjištěn nesoulad ve vyme-
zení tvaru DP Stonava a DP Louky.  
Předmětný pozemek se nachází mimo oba citované DP.  
Námitka č. 4:  
Opět se netýká předmětného pozemku. Vliv doposud realizované těžby černého uhlí, včetně 
plánované těžby těžební organizací je zohledněno v již výše uvedeném rozhodnutí MŽP Ost-
rava z roku 1998, kde v jeho přílohách jsou vyznačeny vlivy na povrch.  
Poslední aktualizace stavu realizované hornické činnosti stávající těžební organizací, včetně 
výhledu ve všech stanovených DP byla provedena v roce 2009 aktualizací výše cit. rozhodnu-
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tí MŽP Ostrava rozhodnutím č. j. 580/263c/ENV/09 „Změna podmínek ochrany ložisek čer-
ného uhlí, v chráněném ložiskovém území č. 14400000 s názvem Čs. část Hornoslezské pán-
ve, ve vymezených částech okresů Karviná, Frýdek - Místek, Nový Jičín, Opava a Ostrava - 
město v Čs. části Hornoslezské pánve. Zde dochází ke změně míry ochrany ložisek černého 
uhlí v rámci stávajícího CHLÚ 14400000 - Čs. části Hornoslezské pánve. Ochrana ložisek 
černého uhlí v DP Stonava a v DP Louky, dle tohoto rozhodnutí zůstává v rozsahu roku 1998.  
Pojem „rozšíření těžby“ není v námitce blíže vysvětlen, proto se k němu zdejší úřad nebude 
vyjadřovat. V současné době není ze strany těžební organizace na zdejším úřadě žádné podání 
ve věci rozšíření těžby cit. těžební organizace. Veškerá realizovaná těžební činnost organizace 
se odbývá v rozsahu stávajících DP, tj. i v případě DP Stonava a DP Louky, ve kterých probí-
há těžba, v daném případě Dolem ČSM ve Stonavě.  
Námitka č. 5, 6:  
Zdejší úřad není zmocněn hodnotit, zda zpracovaný Návrh ÚP obce je v rozporu s Územní 
studií specifické oblasti SOB 4 Karvinsko. 4  
Obvodní báňské úřady uplatňují stanoviska k územním plánům a k regulačním plánům z hle-
diska a využití nerostného bohatství dle ustanovení § 15 odst. 2 citovaného horního zákona. V 
Návrhu ÚP obce v kap. E.7 „Vymezení ploch pro dobývání“ je pod bodem 1. uvedeno, že 
plochy pro dobývání nerostů se nevymezují, což není zcela správné tvrzení, neboť tyto plochy 
jsou již vymezeny a to stanovenými dobývacími prostory Stonava a Louky, které se nachází 
ve správním obvodu obce Albrechtice u Českého Těšína. Tato skutečnost byla sdělena zdej-
ším úřadem v jeho stanovisku ze dne 1.4.2011 pod č.j. SBS 05508/2011, včetně jejich zahrnu-
tí do zmíněného návrhu územního plánu. Jejich ochrana a tomu odpovídající omezení výstav-
by na povrchu bylo, s odvoláním na platné rozhodnutí MŽP Ostrava z roku 1998, uvedeno s 
požadavkem jeho respektování.  
Tento požadavek respektování stávajících DP a CHLÚ je uveden ve zdůvodnění v textové 
části Návrhu ÚP obce v kap. 4.3.1 Nerostné suroviny, kde jsou uvedeny ložiska nerostných 
surovin, dobývací prostory, chráněná ložisková území a prognózní zdroj, který má být respek-
tován.  
Obsah ani rozsah rozpracování kapitoly řešící ochranu nerostných surovin návrhu územního 
plánu, včetně rozsahu grafických příloh není žádným právním předpisem předepsán. Proto se 
zdejší úřad k obsahu a k rozpracování této problematiky ve svých stanoviscích nevyjadřuje.  
 
8/2 
Stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na 
Bělidle 7, Ostrava, územní pracoviště Karviná, k námitce k veřejnému projednání ÚPN  
Albrechtice, č.j. HOK/KA-22771/2.5/11 ze dne 18.10.2011, doručeno dne 19.10.2011 : 
Podáním zaevidovaným  dne 11.10.2011 Magistrát Města Havířova, odbor územního rozvoje, 
jako pořizovatel územního plánu Albrechtice vyzval  Krajskou hygienickou stanici Morav-
skoslezského kraje se sídlem v Ostravě o vydání stanoviska k námitce z veřejného projednání 
ÚPN Albrechtice, které probíhalo ve dnech 1.8. – 26.9.2011. Současně zaslal znění námitky 
týkající se neprovedení odhadu hlukové zátěže u komunikací – přeložky komunikace I/11 a 
stávajících komunikací II/474, III/4743 a M/4749, nenavržení protihlukových opatření.  Auto-
ři námitky  v odůvodnění uvádějí, že u těchto komunikací je sice respektováno v prostoru 
mimo souvisle zastavěné území ochranné pásmo podle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích , nebyl však pro tyto komunikace proveden odhad hlukové zátěže ani nebylo 
provedeno měření hlukové zátěže. Dále uvádějí, že případná protihluková opatření nejsou 
územním plánem nikterak řešena  a nezabývá se tím ani vyjádření Krajské hygienické stanice 
MS kraje ze dne 23.2.2011 č.j. HOK/KA-3580/2.5/11.  
Krajská hygienická stanice MSK k námitce sděluje,  že v procesu připomínkování a posuzo-
vání územních plánů není nástroj, kterým  lze požadovat od pořizovatele územního plánu po-
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tažmo od obce hlukové studie jako součást dokumentace ÚP, popř. i měření stávající hlukové 
zátěže.  Tyto nástroje jsou použitelné v následných správních řízeních – územní, stavební ří-
zení a krajská hygienická stanice jako orgán ochrany veřejného zdraví  je uplatňuje.   
 
8/3 
Stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru  životního prostředí a 
zemědělství, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, vydané pod č.j. MSK 174885/2011, 
zn. ŽPZ/46126/2011/Ham ze dne 14.10.2011, doručeno dne 18.10.2011 : 
Stanovisko k námitce podané proti návrhu Územního plánu (ÚP) Albrechtice 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, jako dotčený orgán dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů vydal 
dne 30.3.2011 koordinované stanovisko k návrhu ÚP Albrechtice (č.j.: MSK 30185/2011), 
kde uplatnil jednotlivá stanoviska z hlediska zájmů chráněných dle příslušných právních 
předpisů, které jako dotčený orgán ve své kompetenci hájí. Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále "krajský úřad"), jako dotčený orgán dle 
stavebního zákona dále vydal dne 21.4.2011 stanovisko z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o po-
suzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále "zákon č. 100/2001 
Sb.") k návrhu územního plánu Albrechtice, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
územně plánovací dokumentace (č.j.: MSK 69763/2011).Krajský úřad obdržel od pořizovate-
le územního plánu Albrechtice, kterým je Magistrát města Havířova, Odbor 
územního rozvoje, dne 7.10.2011 žádost o stanovisko k námitce manželů Adamusových, po-
dané v rámci veřejného projednání k návrhu územního plánu Albrechtice. Krajský úřad byl 
požádán vyjádřit se k části této námitky týkající se Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle 
zákona č. 100/2001 Sb. (Aquatest, Skořepa) (dále "SEA vyhodnocení"). 
Krajský úřad posoudil námitku, uplatněnou v rámci veřejného projednávání návrhu ÚP Al-
brechtice dle § 52 stavebního zákona, podle zákona č. 100/20101 Sb., na základě něhož je pří-
slušný k vydání stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí předmětné územně plá-
novací dokumentace. Krajský úřad k námitce, která je dle předložených podkladů rozdělena 
na část I. Těžba uhlí a část II. Doprava uvádí následující: 
K části I. Těžba uhlí: Námitka se týká poukázání na nedostatek informací o případném rozší-
ření těžby černého uhlí v katastru obce Albrechtice a jeho dopadech, upozornění na chybné 
vymezení dobývacích prostor Stonava a Louky, pochybnost o souladu s Územní studií speci-
fické oblasti SOB 4 Karvinsko a absence upřesnění způsobu, resp. technologie těžby v ÚP. 
Krajský úřad je názoru, že námitky týkající se SEA vyhodnocení nemají vliv na zpracovate-
lem (RNDr. Skořepa) přijaté závěry uvedené v SEA vyhodnocení, a nemají vliv ani na sou-
hlasné stanovisko krajského úřadu z hlediska zákona č. 100/2001 Sb.  
Odůvodnění: 
Krajský úřad, odbor ŽPZ uplatnil požadavek na vypracování vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí na základě předloženého návrhu zadání ÚP Albrechtice, a stanovil obsah a rozsah 
posouzení. Předložené SEA vyhodnocení splňuje legislativní požadavky a kritéria daná přílo-
hou stavebního zákona a § 10i o posuzování vlivů na životní prostředí, jež je zvláštním usta-
novením pro posuzování územně plánovací dokumentace na životní prostředí. 
Předmět posouzení v rámci SEA vyhodnocení koresponduje s předmětem řešení územního 
plánu, což je dle předloženého návrhu zadání ÚP Albrechtice vymezení ploch pro rozvoj vý-
roby, rozšíření sportovního areálu, plochy pro občanské vybavení, plochy dopravní a technic-
ké infrastruktury (např. stabilizace přeložky I/11, nové parkovací plochy, prověření záměrů 
rozšíření vodovodu a splaškové kanalizace a výstavby vodojemu…), návrh vybudování hro-
madných garáží, prověření záměru rozšíření farem Stonava a Bělehrad, vymezení prvků 
ÚSES a dále požadavky na individuální bydlení. Vzhledem k tomu, že předmětem návrhu za-
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dání ÚP ani následně předloženého návrhu ÚP nebyl požadavek na vymezení či rozšíření dal-
ších ploch pro těžbu, krajský úřad se tímto podrobně nezabýval a ani úkolem SEA vyhodno-
cení nebylo tyto plochy vyhodnocovat z hlediska jejich 
vlivů na životní prostředí. SEA posouzení se nicméně zabývá problematikou těžby v kapitole 
"Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním politiky 
územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace významně ovlivněny (str. 50)", kde 
zpracovatel uvádí, že do budoucna nelze vyloučit rozšíření těžby uhlí k jihu a upozorňuje na 
možné problémy se změnou terénu a výrony metanu. Zpracovatel dále upozorňuje na existen-
ci sesuvných území, kdy v těchto územích nedoporučuje zásak dešťových vod. Do 
sesuvných území dle návrhu ÚP Albrechtice nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy. Jed-
ná se o konstatování současného stavu a jeho možný vývoj do budoucna, včetně hypotetické-
ho vlivu v případě, že by došlo k rozšíření těžby, rozšíření však není předmětem ÚP. Pokud 
by mělo v budoucnu dojít k vymezení ploch pro těžbu či jejich rozšíření, byl by tento záměr 
předmětem další změny územního plánu, případně navazujících správních řízení, kde by se 
krajský úřad těmito vlivy zabýval. 
Co se týká správnosti vymezení dobývacích prostor a souladu s územní studií SOB 4 Karvin-
sko, nejsou touto námitkou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 100/20001 Sb. Způsob, resp. 
technologie těžby územní plán obecně neřeší a je věcí následných správních řízení. 
Krajský úřad dále upozorňuje, že v případě části námitky týkající se správnosti vymezení do-
bývacích prostor, příslušný dotčený orgán - Obvodní báňský úřad v Ostravě ve svém stano-
visku k návrhu ÚP Albrechtice (Zn. SBS 05081/2011-460/Ing.Tk ze dne 1.4.2011) upozornil 
na nutnost zahrnout do návrhu ÚP Albrechtice stávající dobývací prostory, a to jak do grafic-
ké, tak do textové části. Návrh ÚP by měl být v tomto smyslu doplněn. 
K části II Doprava: 
Námitka se týká především nesouladu navrhovaných dopravních staveb s nadřazenou územně 
plánovací dokumentací a Koncepcí rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje 
a neprovedení protihlukových opatření a odhadu hlukové zátěže u přeložky komunikace I/11 
a stávajících komunikací II. a III. tříd. Veřejné zájmy, chráněné zákonem č. 100/2001 Sb. v 
působnosti krajského úřadu, nejsou předmětnou námitkou dotčeny. 
Krajský úřad z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 
znění pozdějších předpisů konstatuje, že tímto stanoviskem k námitce není dotčeno souhlasné 
stanovisko krajského úřadu k posouzení vlivů územního plánu Albrechtice na životní prostře-
dí č.j.: MSK 69763/2011 ze dne 21.4.2011. 
Poznámka : Chybějící označené dobývací prostory, které požadoval OBÚ v Ostravě, byly do 
návrhu územního plánu Albrechtice k veřejnému projednání  zapracovány. 
 
8/4 
Krajský ú řad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, se síd-
lem 28.října 117, 702 18 Ostrava, vydal stanovisko k předmětné námitce pod č.j. MSK 
174880/2011, sp. zn. DSH/46180/2011/Soc ze dne 17.10.2011, doručeno dne 26.10.2011: 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje obdržel dne 7. 10. 2011 pod č.j. MSK 174880/2011 
prostřednictvím datové schránky žádost Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvo-
je, o stanovisko k podané námitce Mgr. MUDr. Karla Adamuse, Ph.D. (nar. 21. 3. 1977)  a 
Mgr. Alicje Adamusové Rzymanové (nar. 25. 7. 1980) oba bytem Kirovova 1430/11, Karviná 
– Mizerov (vlastníky pozemku parc.č. 1469/41 k.ú. Albrechtice u Českého Těšína)  uplatněné 
dne 22. 9. 2011 v rámci veřejného projednávání Územního plánu Albrechtice, které proběhlo 
od 1. 8. 2011 do 26. 9. 2011 se schůzkou svolanou na den 26. 9. 2011 v Dělnickém domě 
v Albrechticích. 
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Námitka se týkala oblasti těžby uhlí a dopravy (přeložky silnice I/11 úsek Havířov-Český Tě-
šín, přeložky silnice III/4743 Havířov, Životice-Albrechtice a úprav silnice III/4749 Stanisla-
vice – Stonava - Karviná, Darkov  a neprovedení odhadu hlukové zátěže u všech citovaných 
silnic včetně silnice II/474. 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, vykonávající dle § 29 odstavec 1) zákona č. 129/2000 
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanove-
nou mu § 40 odstavec 3) písmeno f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále zákon o pozemních komunikacích), uplatňuje stanovisko 
k územně plánovací dokumentace z hlediska řešení silnic II. a III. třídy. 
K uváděné přeložce silnice I/11 (úsek Havířov – Český Těšín) je třeba uvést, je záměrem do-
pravy nadmístního významu, pro který je vymezen v Zásadách územního rozvoje (účinnost 
od 4. 2. 2011), které nahrazují Územní plán velkého územního celku Ostrava-Karviná, kori-
dor v šířce 200m od osy komunikace na obě strany pod označením D32 pod názvem „Životi-
ce – Český Těšín“ s charakteristikou: dvoupruhová  směrově nedělená silnice I. třídy. Zásady 
územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů. Koridor definuje 
§ 2 odstavec 1) písmeno i) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je plocha vymezená pro umístění dopravní a 
technické infrastruktury. Dopravní infrastrukturou se pak rozumí např. stavby pozemních ko-
munikací včetně jejich součástí a souvisejících zařízení. Součásti pozemních komunikací de-
finuje § 12 zákona o pozemních komunikacích (mimo jiné jsou to i protihlukové zdi). Umís-
tění dopravní stavby ve vymezeném koridoru pak upřesňuje další stupeň projektové doku-
mentace, např. studie proveditelnosti a účelnosti, která může řešit i varianty a musí řešit hlu-
kovou a emisní zátěž dopravní stavby na okolí. V rámci zpřesnění koridoru je nutno minima-
lizovat vliv na obytnou funkci  a kvalitu  obytného prostředí stávající zástavby. 
Ve vztahu k uváděné námitce, že navrhovaná mimoúrovňová křižovatka silnice I/11 se silnicí 
III/4743,  přeložka silnice III/4743 (Havířov, Životice – Albrechtice) a  stavební úpravy silni-
ce III/4749 (Stanislavice – Stonava – Karviná, Darkov) nejsou obsaženy v nadřazeným územ-
ních plánech vyššího územního celku, respektive v Koncepci rozvoje dopravní infrastruktury, 
je nutno opět upozornit, že Územní plán velkého územního celku Ostrava-Karviná byl zrušen 
účinností Zásad územního rozvoje (4. 2. 2010), které obsahují koridory pouze nadmístního 
významu. Mimoúrovňová křižovatka musí být umístněna v koridoru D32. Přeložka silnice 
III/4743, respektive její napojení na D32, pak bude rozpracována  až v další stupni, kde bude 
upřesněno napojení na stávající silniční síť. Krajský dokument „Koncepce dopravní infra-
struktury Moravskoslezského kraje“, schváleném usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2008 
dne 26. 6. 2008, byl po vyhodnocení v roce 2010 podkladem pro Zásady územního rozvoje a 
předložka silnice I/11 je v něm označena jako 4/O.15. Do podrobností ani tento dokument ne-
ní rozpracován, i když obecně je jeho cílem zlepšení dopravní obslužnosti a zajištění bezpeč-
nosti. 
Ke stavebním úpravám stávající silnice III/4743 a silnice III/4749 jsme je vyjadřovali v rámci 
projednávání návrhu Územního plánu Albrechtice, kde jsme upozornili, že nejsou obsaženy 
ani v  krajském dokumentu Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského 
kraje ani v dokumentu „Bílá kniha“ (seznam investičních akcí na silniční síti II. a III. tříd Mo-
ravskoslezského kraje), schválený usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1389 ze dne 1. 3. 
2007, který je obvykle upravován 1x ročně, z čehož plyne, že tyto záměry nejsou v tomto 
střednědobém plánovacím krajském dokumentu sledovány. Bez jeho posouzení nelze garan-
tovat, že budou ve smyslu cílů a úkolů daných zvláštním zákonem jako veřejné záměry sledo-
vány. Obec Albrechtice může uplatnit požadavek o zařazení těchto záměrů do „Bílé knihy“ - 
nové zařazení stavby probíhá zpracováním investičního záměru, jehož náležitosti jsou zveřej-
něny na www.ssmsk.cz (investiční stavby, nové zařazení stavby). Tyto lokální úpravy jsou 
pouze místního významu, a proto nejsou zahrnuty v Zásadách územního rozvoje. 
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Závěr 
K podaným připomínkám nám nezbývá než obecně konstatovat, že záměr přeložky silnice č. 
I/11 je v územně plánovací dokumentaci sledován jako koncepce nového dálkového připojení 
jádrového území ostravské aglomerace (okolí Havířova) na nadřazenou silniční síť v Českém 
Těšíně. Záměr sleduje výhledové opuštění nevyhovujícího tahu stávající v podstatě císařské 
silnice vedené přes Těrlicko, Stanislavice a Koňakov do Těšína a jeho nahrazení moderní po-
zemní komunikací, jejíž projekční parametry nejsou a v dohledné době zřejmě ani nebudou 
známy, stejně tak technické podmínky a způsoby připojení území. Pro umístění záměru se 
proto udržuje na území Albrechtic pouze poměrně masivní prostorová rezerva. Poslední roz-
pracovaná dopravní koncepce státu („Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje 
ČR do roku 2025“) nepočítá ani se zahájením přípravy stavby ani s realizací samotnou. 
Vzhledem ke skutečnosti, že posouzení vlivu takových staveb se provádí před zahájením je-
jich přípravy v zásadně větší podrobnosti tak, aby mohly být posouzeny důsledky projektové-
ho řešení včetně případných variant a kompenzace dopadů do území a současně nejsou známy 
ani technické standardy pro budování pozemních komunikací ani dopravní technologie, které 
budou střednědobě používány, doporučujeme Vám připomínku s odkazem na výše uvedené 
odůvodnění a tedy její nepřezkoumatelnost zamítnout.  
 

9. Námitka Mgr. MUDr. Karla Adamuse, Ph.D. a Mgr. Alic je Adamusové Rzymanové, 
vlastníků pozemku parc.č. 1469/41 v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína, bytem Kirovova 
1430/11, Karviná-Mizerov, evidováno pod č.j. OÚR/98394/Wu/2011, doručeno  dne 
22.9.2011: 
Namítáme zařazení pozemku parc.č. 1469/41 k.ú. Albrechtice u Českého Těšína o výměře 
1.200 m2 do tzv. 2.etapy stanovení pořadí změn v území (lokalita BI-Z9) nového územního 
plánu, způsob provedení etapizace ve vztahu k pozemku parc.č. 1469/41 a žádáme o přeřazení 
tohoto pozemku do 1. Etapy z důvodu existence kapacitně vyhovujících stávajících sítí 
v bezprostředním okolí pozemku. 
Odůvodnění: 
1.Na pozemku parc.č. 1469/41 hodlají stavebníci postavit rodinný dům dle projektu Ing. arch. 
Petra Lichnovského, architektonická kancelář s.r.o. se sídlem Surovova 3, Ostrava-Zábřeh. 
Ve věci již byla vypracována studie rodinného domu, dále projektová dokumentace včetně 
dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení. Stavebníci investovali do výše uvedených pří-
prav (včetně koupě předmětného pozemku) nemalé finanční prostředky. Na stavební úřad ob-
ce Albrechtice byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí s předložením dokumenta-
ce. 
2.Územní plán obce Albrechtice v mezidobí nově zavádí a vymezuje tzv. etapizaci. Na str. 26 
textové části územního plánu je uvedeno, že v 1.etapě se připouští realizace výstavby pouze 
na těch vymezených zastavitelných plochách, kde je již vybudována vodovodní síť a kanali-
zace a na plochách, kde bude zásobování pitnou vodou a likvidace odpadních vod zajištěna 
individuálně. Výstavba na ostatních vymezených zastavitelných plochách se připouští až ve 2. 
etapě – po vybudování navrženého vodovodu a kanalizace. V grafické části územního plánu 
je etapizace vymezena na grafickém listu č.13 a č.14. Z textové i grafické části územního plá-
nu vyplývá, že pozemek parc.č. 1469/41 je územním plánem zařazen do ploch bydlení 
v rodinných domech pod označením BI-Z9, tedy do tzv. 2.etapy. 
3. Pozemek parc.č. 1469/41 však bezprostředně hraničí ze tří světových stran – ze severu, zá-
padu a východu – se zastavěným územím (s územím, na kterém se vystavěné rodinné domy 
bezprostředně navazuje. Plocha bydlení uvedená v územním plánu pod označením BI-Z9 má 
nepravidelný tvar, kdy v samé horní části této plochy se nachází právě předmětný pozemek 
parc.č. 1469/41, tvořící nelogický výběžek. Na okolních pozemcích „zastavěného území“ 
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parc.č. 1466/1, 1469/24, 1469/32, 1469/25 jsou již postaveny rodinné domy, resp. zde bylo 
vydáno stavební povolení, na pozemcích parc.č.1469/36 a 1469/37 plochy BI-Z9 bude probí-
hat rovněž výstavba rodinných domů, tedy v této oblasti probíhá výstavba rodinných domů. 
4.Bezprostředně u předmětného pozemku parc.č. 1469/41 se nachází tyto inženýrské sítě : 
plyn (1m), elektřina (1m). V dosažitelné vzdálenosti dále vodovodní řad (40 m) a kanalizace 
(40, (1 m), elektřina (1m). Kapacitně tyto stávající sítě vyhovují. Na tyto stávající sítě se proto 
mohou stavebníci snadno napojit, a to dokonce v kratších vzdálenostech než některé nově vy-
stavěné okolní rodinné domy v dané lokalitě, resp. V kratších vzdálenostech než některé další 
pozemky v obci, nacházející se v plochách bydlení v rodinných domech BI či v plochách smí-
šeně obytných, zařazených do první etapy. Předmětný pozemek parc.č. 1469/41 tak není 
v situaci drtivé většiny pozemků druhé etapy, u nichž se v blízkosti většinou nenachází žádné 
inženýrské sítě. Z grafické části územního plánu grafický list č.7 a 8 vyplývá navrhované ve-
dení vodovodního řadu a splaškové kanalizace. Tyto sítě navíc obcí nebudou vybudovány 
vzhledem k mnohamilionové investici, na níž nemá obec finanční prostředky. Nelze rovněž 
pominout skutečnost, že na vybudování (plánovaných) sítí v celé obci by obec musela vyna-
ložit částky řádově vyšší. Zařazení předmětného pozemku parc.č. 1469/41 do etapy č.2 (s 
mnohaletým čekáním na vybudování finančně nákladné navrhované vodovodní a kanalizační 
sítě obcí) s přihlédnutím k výše uvedeným důvodům pod bodem 1., 3. A 4. Proto není důvod-
né, je v rozporu s principem proporcionality a v konečném důsledku poškozuje stavebníky, 
neboť jim znemožní výstavbu předmětného rodinného domu a zmaří investici. 
5. Plyn: dle vyjádření RWE bude nově vybudovaná přípojka napojena na stávající STL ply-
novod LPe D 50, úsek č. ID 1473486. Písemný souhlas majitele plynovodu Mgr. Gabriely 
Rusinové mají stavebníci k dispozici. (viz. Příloha). Elektřina : stavebníci uzavřeli 
s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o připojení odběrného zařízení  k distribuční soustavě č.4120698247, kdy ke dni 
15.8.2011 ČEZ Distribuce a.s. zpracoval a schválil technické řešení stavby IV-12-8006812, 
kdy stavbu bude provádět zhotovitel společnost MSEM, a.s. (viz. Příloha). Voda + kanaliza-
ce: dle vyjádření společnosti SmVak a.s. je možné objekt napojit na vodovod DN 80 PE 
v majetku SmVak Ostrava a.s. na splaškovou kanalizaci DN 300 PVC. (viz příloha). Likvida-
ce odpadních vod může být i řešena individuálně. SmVak a.s. souhlasí se stavbou vodovodní, 
kanalizační, plynovodní a elektropřípojky. Písemný souhlas vlastníka pozemků parc.č. 1466/1 
a 1467 Ing. Zbyška Wlosoka s provedením přípojky vody, plynu a elektřiny mají stavebníci 
k dispozici (viz. Příloha). 
Vyhodnocení : 
Námitce se vyhovuje. Byla provedena úprava grafické části návrhu územního plánu Albrech-
tice, která spočívá v úpravě výkresu č.7 – Výkresu pořadí změn v území – pozemek 
parc.č.1469/41 v k.ú. Albrechtice u Č.T. bude přeřazen do I. etapy výstavby.  
Odůvodnění : 
Námitce bylo vyhověno s ohledem na podanou žádost o územní řízení, včetně  zpracované projektové 
dokumentace k umístění rodinného domu a dokladů k územnímu řízení - předloženého „souhlasu 
s napojením RD na pozemku parc.č. 1469/41“ vlastníka a správce stávající kanalizace a stávajícího 
vodovodu SmVak a.s.   
 
10. Námitka Ireny Macurákové a  Petra Macuráka, bytem ul.Kapitána Jasioka 747/24, 
Prostřední Suchá,734 64 Havířov 4, evidováno pod č.j. OÚR/99753/Wu/2011, doručeno  
dne 26.9.2011 : 
Vlastníci poz. parc.č.710/38,v k.ú.Albrechtice u Českého Těšína,(viz příloha LV.1767, kopie) 
NÁMITKA :  
Namítáme zařazení poz. parc. č. 710/38 v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína o výměře 1415 
m2 do tzv. 2.etapy výstavby,podmíněné vybudováním vodovodu a kanalizace, jak vyplývá z 
výkresu č.7 Výkres pořadí změn v území. Dle Hlavního výkresu a Koordinačního výkresu je 
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poz. parc. č. 710/38 v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína zařazen do funkční zastavitelné plo-
chy BI-Z24. Žádáme o přeřazení poz. parc. č. 710/38 v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína do 
l. etapy z důvodu možnosti zajištění napojení budoucí stavby rodinného domu na tomto po-
zemku na média technické a dopravní infrastruktury - tj. plyn, elektrická energie, voda a od-
kanalizování do žumpy a dále možného přímého připojení budoucí stavby rodinného domu 
na místní komunikaci. 
ODŮVODNĚNÍ; 
1.Na poz.parc.č.710/38 v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína hodláme jako vlastnici tohoto po-
zemku a potencionální stavebníci realizovat stavbu rodinného domu a doplňkových (jako 
druhých staveb) staveb. V této fázi již máme zpracovanou projektovou dokumentaci pro 
územní řízení a pro stavební povolení, kterou jsme si nechali zpracovat v dobré víře dle plat-
ného územního plánu Albrechtice. K tomuto účelu jsme si nechali také zpracovat Projekt stud-
ny a hydrologický posudek a Stanovení radonového indexu pozemku včetně projednání se 
správci technické a dopravní infrastruktury. Celý tento proces přípravy a to včetně koupě 
předmětného pozemku dle informací z platného územního plánu Albrechtice obnášel nemalé 
finanční prostředky, které jsme museli do této přípravy vložit. 
2. Uzemní plán Albrechtice nově stanovuje a vymezuje plochy v 1. etapě výstavby, kde se 
připouští realizace výstavby pouze na těch vymezených zastavitelných plochách, kde je již 
vybudována vodovodní síť a kanalizace a na plochách, kde bude zásobování pitnou vodou a 
likvidace odpadních vod zajištěna individuálně (viz str.26 textové části). Výstavba na ostat-
ních vymezených zastavitelných plochách se připouští až ve 2. etapě a je podmíněna výstavbou 
vodovodu a splaškové kanalizace. Z textové a grafické části vyplývá, že pozemek parc. č. 
710/38 v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína je zařazen do plochy BI – Z 24 v 2. etapě výstav-
by. Lze jednoznačně předpokládat, že vybudování vodovodního a kanalizačního řádu v dané 
lokalitě je dlouhodobě nad možnosti rozpočtu obce Albrechtice, což jednoznačně poškozuje 
zájmy stavebníků vlastnících své pozemky v této funkční ploše. Takto stanovenou přípustností 
zůstanou všechny tyto pozemky pouze součástí územního plánu, aniž by mohli stavebníci rea-
lizovat své záměry. Otázkou je proč někteří stavebníci, kteří mají své pozemky v plochách l. 
etapy, mohou zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod řešit individuálně a proč ten-
to způsob nelze uplatnit také ve 2. etapě výstavby. V tomto vidíme v návrhu územního plánu 
Albrechtice nezanedbatelný rozpor, neboť např. 150 m východně od poz.parc.č.710/38 v k.ú. 
Albrechtice u Českého Těšína byla povolena výstavba rodinného domu, který bude zásobován 
vodou z vlastní realizované studny s odvodem do žumpy (poz. parc .č. 710/34 v k.ú. Albrech-
lice u Českého Těšína-viz přiložená situace a letecký snímek). Stavba je v rozestavěném sta-
vu.V nejbližší době hodláme na stavební úřad v Albrechticích podat žádost o vydání územní-
ho rozhodnutí o umístění rodinného domu na poz.parc.č.710/38 v k.ú. Albrechtice u Českého 
Těšína, který vlastníme. Z tohoto důvodu na tento příklad upozorňujeme, protože se cítíme 
poškozeni na svých právech. Zařazení poz .parc. č. 710/38 v k.ú. Albrechtice u Českého Těší-
na do 2. etapy výstavby na základě uvedených skutečností tedy není důvodné a je v rozporu s 
principy proporcionality s tím, že důsledkem je znemožnění výstavby rodinného domu a zma-
ření investice do jeho přípravy, což nás jako stavebníky a vlastníky předmětného pozemku 
poškozuje 
3. Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu jak vyplývá z 
projektové dokumentace 
Vodovod  
- Realizací objektu RD nedojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku SmVaK 
Ostrava a.s., objekt bude napojen na vlastní jímací zdroj - vrtanou domovní studnu. Jedná se o 
vrtanou studnu 200mm vystrojenou PVC pažením o průměru 125 mm. Hloubka jímacího vrtu 
HG-1 je 30,0m. Zhlaví bude osazeno manipulační šachtici z PP o rozměru 1,1 x l , lm o hloub-
ce založení 1,2 m p.t. Vrtaná studna bude vybavena ponorným čerpadlem s výtlačným PE po-
trubím. Výtlačné potrubí bude napojeno na vodovod rodinného domu a zahrady vodovodním 
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potrubím PR 1" DN 32 o délce 16m, které bude vyvedeno z plastové šachtice v nezamrzné 
hloubce 1,0 m p.t. 
Splašková kanalizace  
- Splaškové odpadní vody z objektu budou odvedeny přípojkou splašková kanalizace délky 
6,0 m do nově vybudované žumpy v severovýchodní části pozemku. Žumpa bude plastová o 
objemu min. 15 m3, vyvážená co 14 dní. Po realizaci splaškové kanalizace v dané lokalitě 
bude žumpa asanována a RD bude na tuto splaškovou kanalizaci napojen. 
Dešťová kanalizace 
 - Likvidace dešťových vod bude provedena prostřednictvím vsakovací jímky a vsakovacích 
bloku Garantia. Dešťové vody budou odváděny do akumulační nádrže,odkud budou zasako-
vány prostřednictvím drenážního podmoku ze vsakovacích bloků o délce 8,4m, hloubce 1,26 
a šířce l,8m. Vsakovací zařízení je umístěno v prostoru na severovýchodní straně parcely, 
vzdálené od hranice parcely 2m. 
Bazén nebude napojen do zasakovacího systému, bude bez odtokový, voda bude použita na 
zálivku. 
Plyn  
- V objektu nejsou navrhována žádná plynová zařízení. Objekt nevyžaduje napojení na plyno-
vod. Topení bude řešeno tepelným čerpadlem vzduch - voda a krbovými kamny. 
Přípojka NN  
- Stavba bude napojena na elektrickou energii ze vzdušného vedení NN vedeného podél severní 
hranice pozemku ze sloupu nacházejícího se na pozemku investora v místě navrženého sjezdu 
na pozemek, prostřednictví elektroměrového rozvaděče (elektro. kapličky). Typ měřícího za-
řízení: přímé NN. Měřící zařízení bude umístěno v pilíři a bude přístupné, z pilíře povede 
zemní přípojka NN do objektu RD a pak do jednotlivých rozvaděčů pro samostatné bytové jed-
notky umístěné v zádveřích. 
Přípojka telekomunikační sítě 
- Objekt nebude napojen na přípojku telefonu (pevná linka/internet). 
Všechny přípojky budou provedeny odbornými firmami, dle platných norem včetně revizí. Při 
realizaci přípojek budou respektovány veškeré připomínky správců sítí. 
Dopravní řešení  
- Dopravní napojení pozemku investora na parc.č. 710/38 v k.ú. Albrechtice u Českého Těší-
na na komunikaci je provedeno na severní straně pozemku, na stávající účelovou zpevněnou 
komunikaci na pozemku parc.č. 2425/1 - ostatní plochy, způsob využití - ostatní komunikace 
(Pozemek je v soukromém vlastnictví 20-ti vlastníků na něž je uvaleno věcné břemeno cesty), 
nachází se na ulici Písečná a dále je napojena na silnici 111/4749. Příjezd na pozemek bude 
zajištěn dvěma sjezdy kolem sloupu el. vedení NN s el. kapličkou o délce 5,4m s napojením 
na zpevněné plochy u objektu RD a dvojgaráže. 
Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že rodinný dům na poz. parc. č. 710/38 v k.ú. Albrechtice 
u Českého Těšína a jeho napojení na technickou a dopravní infrastrukturu lze řešit. 
Vyhodnocení : 
Námitce se nevyhovuje.  
Odůvodnění: 
V místech souvislých  ploch pro bydlení v rodinných domech, kde výškové poměry umožní výstavbu 
kanalizace,  obec nesouhlasí s odvedením splaškových vod do vybíratelných jímek (žump).  Obec ne-
souhlasí s využitím studny jako hlavního zdroje pitné vody pro rodinné domy.   
Jde o území, kde jsou v návrhu územního plánu navrženy souvislé návrhové plochy bydlení 
v rodinných domech. Tyto plochy byly převzaty ze současně platného územního plánu, i když zde 
nejsou vybudovány inženýrské sítě  -  vodovodní řady a kanalizace. 
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 Do první etapy byly zařazeny pouze pozemky, kde  není možné vybudovat kanalizaci, a to buď 
z hlediska neefektivně vynaložených prostředků (nedostatečný počet potencionálně napojených do-
mů), nebo z důvodů výškových poměrů.  
Poznámka pořizovatele : Rodinný dům, který je zmíněn v námitce a který je v tomto území ve vý-
stavbě, byl povolen dle současně platného územního plánu obce Albrechtice, kde nebylo řešeno 
podmíněně přípustné využití  území ( po vybudování vodovodu a kanalizace).  
 
11. Námitka Mgr. Gabriely Rusinové, bytem Rekreační 827,  735 43 Albrechtice, evidováno 
pod č.j. OÚR/99743/Wu/2011, doručeno dne 26.9.2011: 
Nový územní plán obce Albrechtice navrhuje pro obsluhu navržených zastavitelných ploch do-
plnění a úpravy sítě místních komunikací. Pro zajištění dopravní obsluhy zastavitelných ploch 
jsou mimo jiné navrženy: 
- obslužné komunikace v místní části Pacalůvka navazující na ul. Rekreační - pro dopravní ob-
sluhu ploch č. Z8, Z9 a Z10. 
Jakožto vlastník pozemku čís. parc.1468/4 a 1468/2 podávám námitky proti provedení ob-
služné komunikace MO l a MO 2 navrženým způsobem. V dané lokalitě Pacalůvka již ne-
ní předpoklad masové výstavby rodinných domů, proto navrhovaný způsob vedení obslužné 
komunikace MO l a MO 2 je nadbytečný. Stávající domy a většina z nově stavěných rodin-
ných domů (na pozemcích čís. pare. 1469/36 a čís. pare. 1469/37) budou využívat příjezd 
přímo z ul. Rekreační. Zbylý nově stavěný RD na pozemku čís. pare. 1469/41 využije stávající 
přístupovou cestu k pozemku. 
Proti obdobnému způsobu navrhované trasy obslužné komunikace byla již dříve podána na 
obecní úřad Albrechtice petice. Dřívější návrh jednosměrné silnice MO l nás nutil vjíždět k 
našemu bydlišti jedním směrem, kdy tuto cestu bychom nemohli využívat pro výjezd. Z no-
vého územního plánu není patrné, zda navrhovaná MO l bude jednosměrná nebo ne. Pokud by 
jednosměrná byla, námitka uvedená výše přetrvává. Stávajícím rodinným domům nadále vyho-
vuje stav slepé ulice. 
Navržená obslužná komunikace MO l (ať již jednosměrná nebo ne) s propojením na dvou-
pruhovou M02 dále zbytečně zvýší provoz kolem našeho domu se všemi negativními dopady 
z toho plynoucími (zvýšení hluku, prašnosti, exhalací, prachové částice PM10, benzo(a)pyren, 
směs oxidu dusnatého, oxidu dusičitého, C02) včetně možného zvýšení kriminality a v zimním 
období prodlouží odklizovanou plochu sněhu o několik desítek metrů. 
Vyhodnocení : 
Námitce se částečně vyhovuje. Byla provedena úprava grafické části návrhu územního plánu 
Albrechtice, výkresu č.3 – Výkresu dopravy, a to zkrácení navržené místní komunikace MO 2 
po hranici pozemků parc.č.1469/4 a 1469/7 v k.ú. Albrechtice u Č.T.   Dále bylo provedeno 
zkrácení navržené komunikace MO 01 do úrovně severní hranice pozemku parc.č.1468/2 
v k.ú. Albrechtice u Č.T. 
Dopravní řešení je předmětem dalšího stupně projektové dokumentace a předmě-
tem územního řízení. 
  
 
11/1 
K vyhodnocení námitky č.11 a č.12 si pořizovatel vyžádal stanovisko Magistrátu města Ha-
vířova, odboru  stavebního a silničního správního úřadu, Ing. Schwarze, který toto stano-
visko yvdal dne 6.10.2011 a sdělil (k podání odboru územního rozvoje,  č.j. 
OÚR/103740/Wu/2011): 
Stanovisko k námitkám k veřejnému projednání ÚPN Albrechtice 
Magistrát města Havířova, odbor stavební a silniční správní úřad z hlediska řešení místních a 
veřejně přístupných účelových komunikací uplatňuje stanovisko ve smyslu § 40 odst. 4 písm. 

ivawur
Zvýraznění

ivawur
Zvýraznění

ivawur
Zvýraznění



150 
 

c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění k územnímu plánu ob-
ce Albrechtice. 
Stanovisko se týká zajištění dopravní obslužnosti zastavitelných ploch č. Z 8, Z 9, Z 10 pro-
dloužením místní komunikace ul. Rekreační nově navrženou komunikací MO2 a její propoje-
ní nově navrženou komunikací MO1 prodloužením stávajícího příjezdové komunikace na po-
zemcích parc. č. 1467, 1468/3 k. ú. Albrechtice u Českého Těšína.  
Nově navrženou komunikací MO2 budou bezproblémově zpřístupněny pozemky parc.č.  
1469/4, 1469/7, 1469/6, 1469/5 k. ú. Albrechtice u Českého Těšína, což je lokalita, kterou je 
nutné nově připojit na stávající síť místních komunikací.  
Propojení novou komunikací MO1 v případě umístění obousměrné komunikace MO2 je dle 
názoru správního orgánu nadbytečné a samoúčelné. Pro dopravní obslužnost dané lokality 
nebude mít žádný přínos. Byla by komunikací rovnoběžnou s místní komunikací ul. Rekreač-
ní, přenese se na ni doprava s místní komunikace ul. Rekreační a tento doprovodný efekt není 
potřebný.   
Zajištění obslužnosti zastavitelných ploch č. Z 8, Z 9, Z 10 bude dostatečné návrhem obou-
směrné komunikace MO2 ukončené obratištěm. Konkrétní řešení dle ČSN 73 6110 bude 
předmětem územního řízení.  
 

12. Námitka Mariána a Evy Kucharových, bytem U vodojemu 754, 735 43 Albrechtice, 
evidováno pod č.j. OÚR/99738/Wu/2011, doručeno  dne 26.9.2011: 
Pro obsluhu navržených zastavitelných ploch nový územní plán obce Albrechtice navrhuje do-
plnění a úpravy sítě místních komunikací. Pro zajištění dopravní obsluhy zastavitelných ploch 
jsou mimo jiné navrženy: - obslužné komunikace v místní části Pacalůvka navazující na ul. Re-
kreační - pro dopravní obsluhu ploch č. Z8, Z9 a Z10. 
Jakožto vlastníci pozemku čís. parc.1454/1,1454/2 a 1454/3 podáváme námitku proti pro-
vedení obslužné komunikace M02 navrženým způsobem. Vedení obslužné komunikace 
M02 pod parcelou 1451/1 je zcela bezpředmětné, jelikož přístup k parcele 1469/4 je zajištěn z 
ulice U Vodojemu přes parcelu 1469/11. Toto je ošetřeno právní cestou formou věcného břeme-
ne. Proti obdobnému způsobu navrhované trasy obslužné komunikace byla již dříve podána na 
Obecní úřad Albrechtice petice. Navržený úsek obslužné komunikace M02 je tedy zbytečný, a 
proto žádáme o jeho odstranění z návrhu územního plánu. 
Vyhodnocení : 
Námitce se vyhovuje. Byla provedena úprava grafické části návrhu územního plánu Albrech-
tice, výkresu č.3 – Výkresu dopravy, a to zkrácení navržené místní komunikace MO 2 po hra-
nici pozemků parc.č.1469/4 a 1469/7 v k.ú. Albrechtice u Č.T.    
Poznámka pořizovatele : Uvedený pozemek parc.č.1451/1 nebyl nalezen. (Chyba – jde o poze-
mek parc.č. 1454/1 v k.ú. Albrechtice u Č.T.). 
 

13. Připomínka Ing. Stanislava Nevřely, bytem Moskevská 1104/1e, 73601 Havířov – 
Město, evidováno pod č.j. OÚR/99722/Wu/2011, doručeno dne 26.9.2011: 
Jsem vlastníkem pozemku parc. č. 200/32 (druh pozemku trvalý travní porost) a parc. č. 
1382/16 (trvalý travní porost) v katastrálním území Albrechtice u Českého Těšína, zapsaném 
na listu vlastnictví č. 1462. Navrhuji zachovat výše uvedený pozemek k zástavbě pro výstavbu 
rodinných domů. 
Vyhodnocení : 
Námitce bylo  návrhem územního plánu, předloženém k veřejnému projednání, částečně 
vyhověno. 
V Územním plánu Albrechtice jsou návrhové plochy pro bydlení převzaty ze současně  plat-
ného územního plánu. Na části předmětného  pozemku je vymezena plocha ZV- plocha zele-
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ně na veřejných prostranstvích. Jde o vymezení plochy, vyplývající z  ust. § 7 odst.2 vyhlášky 
č.501/2006 Sb., kde je stanoveno mimo jiné : „ …Pro každé dva hektary zastavitelné plochy 
bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavi-
telnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této 
výměry se nezapočítávají pozemní komunikace“. Jihozápadní část předmětného pozemku je 
součástí nezastavěného území, kde se nachází v ploše Z. Tato část pozemku je zahrnuta do 
nezastavěného území  z důvodu limitů využití území, tj. omezení změn  v území z důvodu 
ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů -  v tomto případě ochranných 
pásem (OP)  vyplývajících z příslušných zákonů : OP vedení VN 22 kV, OP řadu užitkové 
vody, OP stávajícího VTL plynovodu a  navržené  přeložky VTL včetně regulační stanice.     
 
 
14. Námitka Stanislava Nevřely, Moskevská 1E, 73601 Havířov-Město, podáno na ve-
řejném projednání dne 26.9.2011: 
Žádám o vynětí parc.č.1469/1 z 2. etapy výstavby tak, aby zde bylo možno vybudovat indivi-
duální kanalizaci např. ČOV. Okolní pozemky mají situaci vyřešenou, tato parcela by zůstala 
jediná, kde to bude možné řešit až ve velmi dlouhém časovém horizontu.  
Vyhodnocení : 
Námitce se nevyhovuje. 
Obec nesouhlasí s budováním individuálního odkanalizování jednotlivých pozemků v  plo-
chách bydlení, kde je navržena souvislá zástavba a kde výškové poměry v území umožní vy-
budování kanalizačních řadů.   
Poznámka pořizovatele : Do druhé etapy je zařazen nejen předmětný pozemek parc.č. 1469/1 
v k.ú. Albrechtice u Č.T., ale také ostatní pozemky v zastavitelných plochách s označením Z9 
a Z 10. 
 
 
15. Námitka Jaroslava Janka, bytem Zimmlerova 3155/38, 700 30 Ostrava 30, podáno 
na veřejném projednání dne 26. 9.2011 : 
Vlastník pozemku parc.č. 593 v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína napsal : 
„Vadí mi, že výše uvedená parcela nebyla v návrhu územního plánu zahrnuta do zastavěného 
území. Žádám vás, aby byla provedena změna funkčního využití parc.č. 593 z louky (orné 
půdy) na zastavitelnou plochu pro účely výstavby 1RD. 
Poznámka : Všechny sítě jsou v dosahu. 
Vyhodnocení :  
Námitce se nevyhovuje. 
Úprava zastavěného území znamená podstatnou úpravu, která vyžaduje nové projednání ve 
smyslu § 53 odst.2 stavebního zákona a s tím související prodloužení procesu pořízení nového 
územního plánu, a v důsledku toho vydání územního plánu v dalším roce (souvislost s § 102 
odst.2 stavebního zákona (náhrady za změny v území), který nabývá účinnosti dnem 
1.1.2012).  
 
 
 

 
 
 
 
 

10. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
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Připomínka Statutárního města Karviná, se sídlem Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – 
Fryštát, vyjádření č.j.MMK/134685/2011, sp. zn. MMK/108128/2011 ÚPSŘ/Ing.Lv ze 
dne 14.9.2011, doručeno dne 20.9.2011 : 
  Návrh územního plánu Albrechtice 
Opatřením ze dne 1. 8. 2011 Magistrát města Havířova, Odbor územního rozvoje, jako pří-
slušný úřad územního plánování ve svém správním obvodu, oznámil zahájení řízení o vydání 
územního plánu Albrechtice formou opatření obecné povahy a veřejné projednání návrhu 
územního plánu Albrechtice. 
Rada města Karviné na své 20. schůzi dne 6. 9. 2011 projednala materiál týkající se návrhu 
územního plánu Albrechtice a usnesením č. 911 schválila ve smyslu ustanovení § 6 odst. 6 
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, neuplatnit jako sousední obec připomínku k návrhu územního plá-
nu Albrechtice. 
Vyhodnocení : 
Vzato na vědomí. 
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Výčet úprav návrhu územního plánu Albrechtice po vyhodnocení námitek podaných k 
veřejnému projednání: 
 

• Bude provedena úprava textové části návrhu územního plánu v regulativech u sta-
noveného podmíněně přípustného využití  ploch SO – ploch smíšených obytných 
(tabulka č.9), kde je stanoveno : 
„- výstavba na částech ploch (SO 78), které leží v bezpečnostním pásmu VTL plynovo-
du DN 500 PN 25,  navrženého k přeložení, je možná až po realizaci přeložky.“ 
Výše citovaný text bude upraven tak, že za slovo „- výstavba….“ bude vložen text : „ 
staveb hlavních“. 
Konečné znění textu : 
„- výstavba staveb hlavních na částech ploch č. Z31, Z 33, Z 73, Z 77, Z 78, Z 89 a 
Z 90, které leží v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu DN 500, PN 25, navrženého 
k přeložení, je možná až po realizaci přeložky“ 

• Bude provedena úprava grafické části územního plánu Albrechtice ve výkrese č.7. Vý-
kres pořadí změn v území -  pozemek parc.č. 1157/1  v k.ú. Albrechtice u Č.T. bude 
zařazen do 1. etapy.    

• Úprava grafické části návrhu územního plánu ve Výkrese č.4 – Výkrese vodního hos-
podářství – navržený kanalizační řad bude zkrácen tak, že nebude zasahovat na po-
zemky parc.č.1155 a 1157/1 v k.ú. Albrechtice u Č.T. 

• Bude provedena úprava grafické části návrhu územního plánu ve Výkrese č.2 -  Hlavní 
výkres : přeřazení funkční plochy na pozemcích parc.č.1469/10, 1469/2 a 1469/9 
v k.ú. Albrechtice u Č.T. v rámci zastavěného území : ze stávající plochy ZS – plochy 
zahrad a sadů  do stávající plochy BI – plochy bydlení v rodinných domech. 

• Bude provedena úprava textové části návrhu územního plánu Albrechtice v oddíle  
J.Stanovení pořadí změn v území (Etapizace), v odstavci 2. –  z textu ve znění „Vý-
stavba na ostatních vymezených zastavitelných plochách se připouští až ve 2. etapě – 
po vybudování navrženého vodovodu a kanalizace.“   Bude vypuštěno slovo „navrže-
ného“. Upravený text bude mít následující znění : 
„Výstavba na ostatních vymezených zastavitelných plochách se připouští až ve 2. eta-
pě – po vybudování   vodovodu a kanalizace.“ 

• úprava grafické části návrhu územního plánu Albrechtice, která spočívá v úpravě Vý-
kresu č.7 – Výkresu pořadí změn v území – pozemek parc.č.1469/41 v k.ú. Albrechti-
ce u Č.T. bude přeřazen do I. etapy výstavby.  

• Byla provedena úprava grafické části návrhu územního plánu Albrechtice ve Výkrese 
č.3 – Výkresu dopravy, a to zkrácení navržené místní komunikace MO 2 po hranici 
pozemků parc.č.1469/4 a 1469/7 v k.ú. Albrechtice u Č.T.   Dále bylo provedeno 
zkrácení navržené komunikace MO 01 do úrovně severní hranice pozemku 
parc.č.1468/2 v k.ú. Albrechtice u Č.T. 
 

  
Na základě veřejného projednání byly provedeny nepodstatné úpravy, které nevyžadovaly 
nové projednání ve smyslu § 53 stavebního zákona. 
 

Část Odůvodnění zpracované pořizovatelem, včetně vyhodnocení námitek, připomínek (kap. 
č.8, 9, 10) zpracovala Ing. Ivana Wurzlová, referent odboru územního plánování. 

ivawur
Zvýraznění



Výřez mapy radonového indexu geologického podloží 

 
Legenda 
 
Převažující kategorie radonového geologického položí:  Plochy měření radonového indexu geologického podloží 
       Podle databáze ČGÚ a Asociace Radonové Riziko: 

 
 
 

 
 

 
 
 

nízká kategorie 
nízká 

přechodná (nehomogenní kvartérní sedimenty) 

střední 

vysoká 

střední kategorie 

vysoká kategorie 

15 
kontury geologických jednotek (čísla uvnitř 
jednotek odpovídají litologickému typu) 

tektonika (zvýšený radonový index) 
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