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Změnou č. 1                                                                                                                                               
se Textová část I.A Územního plánu Albrechtice,                                                                             
vydaného Opatřením obecné povahy č. 3/2011                                                                               

mění takto: 
 
 
A.  VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

Text této kapitoly se Změnou č. 1 mění takto: 

Bod č. 2. tohoto znění:   
2. Zastavěné území Albrechtic je vymezeno k 1. 12. 2010. 
se nahrazuje novým zněním: 
2. Zastavěné území je vymezeno k 1. 10. 2017. 

Z bodu č. 3. tohoto znění:   
3. Zastavěné území Albrechtic je vymezeno ve výkresech:  
  č. 1. Základní členění území  
   č. 2. Hlavní výkres 
se vypouští slovo „Albrechtic“. 

 
 
Název kapitoly 

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO  HODNOT  

se nahrazuje novým zněním: 

B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO  HODNOT  

Text této kapitoly se Změnou č. 1 mění takto: 

Vypouštějí se body č. 6. a 7. tohoto znění: 
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. 
a nahrazují se novým zněním: 
6. V případě výskytu výjimečných událostí se bude postupovat v souladu s krizovými a hava-

rijními plány Havířova a Moravskoslezského kraje. 

 

 

Název kapitoly 

C.  URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH,  PLOCH PŘESTAVBY                               
A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ  

se nahrazuje novým zněním: 

C.  URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH,  PLOCH 
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ  
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C.1 Celková urbanistická koncepce 

Text této kapitoly se Změnou č. 1 mění takto: 

V bodě č. 3. se slovo „navrženy“ nahrazuje slovem „vymezeny“. 

V bodě č. 4. se v 1. větě slovo „navržených“ nahrazuje slovem „vymezených“, ve 2. větě se 
slovo „navrženy“ nahrazuje slovem „vymezeny“.   

V bodě č. 5. se slovo „navržených“ nahrazuje textem „vymezených zastavitelných“. 

V bodě č. 6. se slovo „Plochy“ nahrazuje textem „Zastavitelné plochy“. 

Bod č. 7. tohoto znění: 
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. 
se nahrazuje novým zněním: 
7. Zastavitelná plocha bydlení v bytových domech BH je vymezena v lokalitě Hornická. 

V bodě č. 8. se slovo „Nové“ nahrazuje slovem „Zastavitelné“ a slovo „nenavrhují“ se nahra-
zuje slovem „nevymezují“. 

V bodě č. 9. se slovo „Nové“ nahrazuje slovem „Zastavitelné“ a slovo „nenavrhují“ se nahra-
zuje slovem „nevymezují“. 

V bodě č. 10. se slovo „Nová“ nahrazuje slovem „Zastavitelná“ a slovo „navržena“ se nahra-
zuje slovem „vymezena“. 

V bodě č. 11. se slovo „Nové“ nahrazuje slovem „Zastavitelné“. 

Bod č. 12. tohoto znění: 
12. Plochy pěších a vozidlových komunikací PV jsou navrženy především v souvislosti s novou 

obytnou zástavbou pro zajištění  dopravní obsluhy zastavitelných ploch. 
se nahrazuje novým zněním: 
12. Zastavitelné plochy pěších a vozidlových komunikací PV jsou vymezeny pro vybudování 

místních komunikací pro zajištění  dopravní obsluhy zastavitelných ploch.  

Bod č. 13. tohoto znění: 
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. 
se nahrazuje novým zněním: 
13. Zastavitelné plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV, tj. nové parky a parkově upra-

vené plochy, jsou vymezeny v návaznosti na vymezené zastavitelné plochy soustředěné 
obytné zástavby. 

V bodě č. 14. se slovo „Nové“ nahrazuje slovem „Zastavitelné“. 

V bodě č. 15. se slovo „Nové“ nahrazuje slovem „Zastavitelné“ a slovo „nenavrhují“ se nahra-
zuje slovem „nevymezují“. 

V bodě č. 16. se slovo „Nové“ nahrazuje slovem „Zastavitelné“ a slovo „navrženy“ se nahra-
zuje slovem „vymezeny“. 

Bod č. 17. tohoto znění: 
17. Zastavitelné plochy technické infrastruktury TI jsou vymezeny pro rozšíření rozvodny a 

pro rozšíření čerpací stanice u ZŠ. 
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se nahrazuje novým zněním: 
17. Zastavitelná plocha technické infrastruktury TI je vymezena pro vybudování regulační 

stanice plynu. 

V bodě č. 18. se text „navržena pouze jedna, a to“ nahrazuje slovem „vymezena“. 

V bodě č. 19. se slovo „navržena“ nahrazuje slovem „vymezena“. 

V bodě č. 20. se slovo „navržena“ nahrazuje slovem „vymezena“ a slovo „navrženy“ se nahra-
zuje slovem „vymezeny“. 

 

C.2 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby  

Text této kapitoly se Změnou č. 1 mění takto: 

V bodě č. 2 se z tabulky vypouštějí zastavitelné plochy č. Z5, Z30, Z57, Z72, Z78, Z90 a Z108. 

U následujících zastavitelných ploch se původní výměra v ha nahrazuje novou hodnotou: 
Z3 – původní výměra 1,57 ha se nahrazuje novou výměrou 1,23 ha  
Z9 – původní výměra 1,27 ha se nahrazuje novou výměrou 0,67 ha  
Z13 – původní výměra 0,88 ha se nahrazuje novou výměrou 0,71 ha 
Z23 – původní výměra 3,09 ha se nahrazuje novou výměrou 2,59 ha   
Z24 – původní výměra 3,70 ha se nahrazuje novou výměrou 3,31 ha  
Z28 – původní výměra 2,83 ha se nahrazuje novou výměrou 1,03 ha  
Z41 – původní výměra 0,92 ha se nahrazuje novou výměrou 0,87 ha 
Z42 – původní výměra 1,51 ha se nahrazuje novou výměrou 1,40 ha  
Z43 – původní výměra 0,67 ha se nahrazuje novou výměrou 0,35 ha  
Z44 – původní výměra 0,69 ha se nahrazuje novou výměrou 0,52 ha  
Z45 – původní výměra 0,20 ha se nahrazuje novou výměrou 0,13 ha  
Z51 – původní výměra 0,67 ha se nahrazuje novou výměrou 0,40 ha  
Z54 – původní výměra 0,51 ha se nahrazuje novou výměrou 0,26 ha  
Z58 – původní výměra 0,41 ha se nahrazuje novou výměrou 0,43 ha  
Z61 – původní výměra 1,66 ha se nahrazuje novou výměrou 1,51 ha  
Z67 – původní výměra 0,60 ha se nahrazuje novou výměrou 0,24 ha  

Doplňují se nové zastavitelné plochy: 

Plocha č. Katastrální  
území 

Název Charakteristika Zastavění 
pozemku 

Výměra                    
v ha 

Z109 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Nový Svět ZV – plochy zeleně                         
na veřejných                               
prostranstvích 

0,10 1,12 

Z110 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Bažantnice ZV – plochy zeleně                         
na veřejných                               
prostranstvích 

0,10 0,07 

Z111 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Bělehradská ZV – plochy zeleně                         
na veřejných                               
prostranstvích 

0,10 1,15 

Z112 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Luční ZV – plochy zeleně                         
na veřejných                               
prostranstvích 

0,10 0,74 
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Z113 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Hlavní ZV – plochy zeleně                         
na veřejných                               
prostranstvích 

0,10 0,96 

Z114 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Na Zámostí ZV – plochy zeleně                         
na veřejných                               
prostranstvích 

0,10 0,39 

Z115 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Pacalůvka ZV – plochy zeleně                         
na veřejných                               
prostranstvích 

0,10 0,44 

Z116 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Osvobození ZV – plochy zeleně                         
na veřejných                               
prostranstvích 

0,10 0,32 

Z117 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Přeložka silnice 
I/11 

DS – plochy dopravy 
silniční 

není           
stanoven 

33,16 

Z118 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Přeložka silnice 
III/4749 

DS – plochy dopravy 
silniční 

není           
stanoven 

0,37 

Z119 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Místní komunikace 
Rekreační 

PV – plochy veřejných 
prostranství 

není           
stanoven 

0,16 

Z120 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Místní komunikace 
Nádražní 

PV – plochy veřejných 
prostranství 

není           
stanoven 

0,19 

Z121 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Místní komunikace 
Pomezní 

PV – plochy veřejných 
prostranství 

není           
stanoven 

0,06 

Z122 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Místní komunikace 
Bažantnice 

PV – plochy veřejných 
prostranství 

není           
stanoven 

0,03 

Z123 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Místní komunikace 
Rakovecká 

PV – plochy veřejných 
prostranství 

není           
stanoven 

0,11 

Z124 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Místní komunikace 
Písečná 

PV – plochy veřejných 
prostranství 

není           
stanoven 

0,83 

Z125 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Místní komunikace 
Hornická 

PV – plochy veřejných 
prostranství 

není           
stanoven 

0,02 

Z126 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Místní komunikace 
Strmá 

PV – plochy veřejných 
prostranství 

není           
stanoven 

0,04 

Z127 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Točna Paseky DS – plochy dopravy 
silniční 

není           
stanoven 

0,03 

V bodě č. 3 se z tabulky vypouští plocha přestavby č. P1. 

Doplňuje se nová plocha přestavby: 

Plocha č. Katastrální  
území 

Název Charakteristika Koeficient 
zastavění 
pozemku 

Výměra 
v ha 

P2 Albrechtice                              
u Českého Těšína 

Okružní křižovatka DS – plochy dopravy                
silniční 

není           
stanoven 

0,18 

 

C.3 Systém sídelní zeleně 

Text této kapitoly se Změnou č. 1 mění takto:  

Bod č. 2. tohoto znění: 
2. V územním plánu jsou navrženy následující plochy zeleně na veřejných prostranstvích: 
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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 

se nahrazuje novým zněním: 
2. Zastavitelné plochy zeleně na veřejných prostranstvích jsou vymezeny v lokalitách Nový 

Svět (plocha č. Z109), Bažantnice (plocha č. Z110), Bělehradská (plocha č. Z111), Luční 
(plocha č. Z112), Hlavní (plocha č. Z113), Na Zámostí (plocha č. Z114), Pacalůvka (plocha 
č. Z115) a Osvobození (plocha č. Z116). 

 

 

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ  

D.1 Dopravní infrastruktura 

Text této kapitoly se Změnou č. 1 nemění. 

 

D.1.1 Doprava silniční 

Text této kapitoly se Změnou č. 1 mění takto: 

V bodě č. 4 se 1. odrážka tohoto znění: 
- obslužné komunikace v místní části Pacalůvka navazující na ul. Rekreační – pro dopravní 

obsluhu ploch č. Z8, Z9 a Z10 
nahrazuje novým zněním: 
- obslužná komunikace v místní části Pacalůvka navazující na ul. Rekreační – pro dopravní 

obsluhu ploch č. Z9 a Z10 

a vypouští se 3. odrážka tohoto znění: 
- obslužná komunikace v místní části Nový Svět propojující ul. Nádražní a Pomezní pro 

dopravní obsluhu plochy č. Z13 

Z bodu č. 6 se vypouští 2. odrážka tohoto znění: 
- 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 
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m od osy komunikace s výjimkou výstavby v prolukách mezi stávající zástavbou, kde mů-
že být tato vzdálenost snížena na úroveň stavební čáry sousedních objektů. Ve složitých 
územně – technických podmínkách bude při stanovení příslušného minimálního odstupu 
postupováno individuálně. Výše uvedené odstupy mohou být sníženy pouze v případě 
prokázání, že budou dodrženy všechny limity vyplývající z příslušných vyhlášek a norem. 

 

D.1.2 Doprava drážní 

Text této kapitoly se Změnou č. 1 mění takto: 

Vkládá se nový bod:  

1. Bude respektován koridor konvenční železniční dopravy Ostrava-Svinov – Havířov – Čes-
ký Těšín pro modernizaci železniční trati č. 321. Modernizace bude realizována ve stávají-
cích plochách dopravy drážní DD. 

Číslování dalších bodů se posouvá. 

 

D.1.3 Doprava statická – odstavování a parkování automobilů 

Text této kapitoly se Změnou č. 1 nemění. 

 

D.1.4  Provoz chodců a cyklistů 

Text této kapitoly se Změnou č. 1 nemění. 

 

D.1.5  Hromadná doprava osob 

Text této kapitoly se Změnou č. 1 nemění. 

 

D.2 Technická infrastruktura 

Text této kapitoly se Změnou č. 1 nemění.  

 

 D.2.1 Vodní hospodářství 

Text této kapitoly se Změnou č. 1 nahrazuje novým zněním:  

1. Koncepce zásobování řešeného území pitnou vodou předpokládá i nadále zásobování 
z centrálních zdrojů Ostravského oblastního vodovodu, z přivaděče DN 600 Bludovice – 
Karviná; pro posílení kapacity přivaděče se navrhuje jeho zdvojení. 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, 
které budou rovněž plnit funkci vodovodu požárního. 

3. Vypuštěn. 
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4.   Studna jako jediný zdroj pitné vody se připouští pouze pro nové stavby ve stabilizova-
ných plochách, které jsou mimo dosah stávajících a navržených řadů pitné vody; pro no-
vé stavby realizované ve vymezených zastavitelných plochách se studna jako jediný zdroj 
pitné vody nepřipouští. 

5. V souvislosti s navrženou přeložkou silnice I/11 budou provedeny dílčí přeložky 
stávajících řadů OOV DN 600 DN, řadů pitné vody DN 250, DN 200, DN 150 a DN 100 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 lokalitách Pacalůvka – U Štoly, Nový Svět, Písečná, Běle-
hradská, Luční, Kostelecká, Pasecká (východní část), Na Zámostí (jižní část) a Vrbiny. Na-
vržená stoková síť bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci v obci zakončenou na 
ČOV Albrechtice. 

8. Pro odkanalizování oblasti Dolního Těrlicka na ČOV Albrechtice se navrhuje vybudování 
stoky splaškové kanalizace, vedené podél toku Stonávky do stávající čerpací stanice, kte-
rá bude kapacitně posílena, a výtlačného kanalizačního řadu z čerpací stanice do stávající 
kanalizace.  

9.   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.  

10. 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. 

11. 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. 

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

13. Budou respektována provozní pásma pro údržbu koryt a břehů vodních toků podél vod-
ních toků. 

14. Při realizaci výstavby na odvodněných plochách musí být zachována funkčnost systému 
odvodnění. 

 

D.2.2 Energetika, spoje 

Text této kapitoly se Změnou č. 1 mění takto:  

Bod č. 2. tohoto znění: 
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 dvojpo-

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

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

se nahrazuje novým zněním: 
2. Pro posílení přenosové soustavy VVN se navrhuje:  

- zvýšení přenosové kapacity vedení 400 kV – VVN 460 jeho rekonstrukcí na dvojité 
vedení ve vymezeném koridoru E45 

- výstavba vedení VVN 2x110 kV z nového energetického zdroje Stonava do TS Al-
brechtice ve vymezeném koridoru E10 

- výstavba vedení VVN 2x110 kV z TS Albrechtice  pro  novou TS 110/22 kV Karviná 
Doly ve vymezeném koridoru EZ6.  

 

Vypouští se bod č. 4. tohoto znění: 
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. 

 
Bod č. 7. tohoto znění: 
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 na-
hradí fyzicky dožívající plynovod DN 500 (623 001) v úseku od napojení na rekonstru-
ovaný VTL plynovod DN 300 Stonava – Dětmarovice – II. etapa  (623 013, mimo řeše-
né 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. Součástí stavby je také přepojení regulační stanice plynu 
VTL/STL Albrechtice – Paseky na nový plynovod.  

se nahrazuje novým zněním: 
7. V územním plánu se navrhuje: 

- výstavba nového vysokotlakého plynovodu DN 500, PN 40 PZP Třanovice – Karviná 
Doly ve vymezeném koridoru P2  

- obnova vysokotlakého plynovodu DN 500, PN 25 Havířov – Albrechtice v upravené      
trase mimo zastavěné území Albrechtic ve vymezeném koridoru P22, včetně vymístě-
ní regulační stanice plynu RS VTL/STL Albrechtice k západnímu okraji sídlištní zástav-
by; do doby vybudování nové trasy se připouštějí opravy a údržba stávajícího plyno-
vodního potrubí, zajišťující spolehlivé a bezpečné dodávky zemního plynu 

- výstavba vysokotlakého plynovodu  DN 500/300, PN 40 Stonava – Žukov, který na-
hradí fyzicky dožívající plynovod DN 500 (623 001) v úseku od napojení na rekonstru-
ovaný VTL plynovod DN 300 Stonava – Dětmarovice – II. etapa  (623 013, mimo řeše-
né 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. Součástí stavby je také přepojení regulační stanice plynu 
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VTL/STL Albrechtice – Paseky na nový plynovod. Do doby vybudování nové trasy se 
připouštějí opravy a údržba stávajícího plynovodního potrubí, zajišťující spolehlivé 
a bezpečné dodávky zemního plynu. 

- obnova VTL plynovodu DN 500 Albrechtice – Český Těšín (Žukov) ve vymezeném ko-
ridoru P5, včetně dílčích přeložek mimo zastavěné území. Do doby vybudování nové 
trasy se připouští opravy a údržba plynovodního potrubí, zajišťující spolehlivé a bez-
pečné dodávky zemního plynu. 

 

D.2.3 Ukládání a zneškodňování odpadů 

Text této kapitoly se Změnou č. 1 nemění. 

 

D.3 Občanské vybavení  

Text této kapitoly se Změnou č. 1 nemění. 

 

D.4 Veřejná prostranství 

Text této kapitoly se Změnou č. 1 mění takto: 

V bodě č. 2. se text „navržených zastavitelných a přestavbových ploch“ nahrazuje textem 
„vymezených zastavitelných ploch a ploch přestavby“. 

 

 

V názvu kapitoly 

E.   KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ  VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, 
PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, 
REKREACI, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 

se slovo NEROSTŮ nahrazuje textem LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN  

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

Text této kapitoly se Změnou č. 1 mění takto:  

Bod č. 1. se upravuje takto:  

Z 1. Odrážky se vypouští text „a nepřipouštějí se na nich žádné nové stavby s výjimkou staveb 
pro zemědělskou prvovýrobu s přímou vazbou na činnost provozovanou v daném území, 
staveb účelových zařízení pro zemědělskou výrobu (přístřešky pro pastevní chov skotu a ob-
cí, napaječky, stavby pro letní ustájení dobytka, stavby pro skladování sena a slámy, včelnice 
a včelíny), staveb zařízení pro ochranu ZPF pro stabilizaci a intenzifikaci rostlinné výroby, 
apod.“ 

Z 2. odrážky se vypouští text „Připouští se zde pouze stavby oplocení, stavby skleníků, pří-
střešků pro ukládání nářadí a zemědělských produktů, stavby altánů, pergol, bazénů, ohnišť, 
apod.“ 
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 Z 3. odrážky se vypouští text „Na těchto plochách lze realizovat pouze stavby sloužící 
k zajišťování provozu lesního hospodářství, lesních školek a myslivosti, stavby zařízení, která 
jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny, stavby přístřešků pro turisty, drobné sakrální stavby, 
stavby účelových komunikací, stavby a vybavení informačního systému, apod.“ 

Ze 4. odrážky se vypouští text „Připouštějí se zde pouze stavby zařízení protipovodňové 
ochrany, technické vodohospodářské stavby a vodní díla, stavby malých vodních elektráren, 
apod.“ 

Z 5. odrážky se vypouští text „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, cyklistických a účelových komunikací, stavby a úpravy na vodních tocích, stav-
by vodních nádrží.“ 

Z 6. odrážky se vypouští text „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 vod-
ních nádrží a staveb na vodních tocích a staveb pěších, cyklistických a účelových komunikací 
s povrchovou úpravou blízkou přírodě.“ 

 

E.2 Územní systém ekologické stability 

Text této kapitoly se Změnou č. 1 mění takto:  

Vypouští se bod č. 5. tohoto znění:  
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, jablo-
ní, atd. Podél potoků pak jaseniny a jasanové olšiny s duby, jilmy, buky, habry, lipami a ja-
vory.  

Z bodu č. 6. se vypouští slovo „chybějících“. 

 

E.3 Prostupnost krajiny 

Text této kapitoly se Změnou č. 1 mění takto:  

Bod č. 3. tohoto znění: 
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.  

se nahrazuje novým zněním: 
3. Kolem vodních toků musí být zachovány neoplocené pásy pro zajištění přístupu ke kory-

tu.  

 

E.4 Protierozní opatření 

Text této kapitoly se Změnou č. 1 nemění.  
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E.5 Ochrana před povodněmi 

Text této kapitoly se Změnou č. 1 nemění.  

 

E.6 Podmínky pro rekreační využívání krajiny 

Text této kapitoly se Změnou č. 1 nemění.  

 

V názvu kapitoly  

E.7 Vymezení ploch pro dobývání nerostů  

se slovo …nerostů…nahrazuje textem …ložisek nerostných surovin  

Text této kapitoly se Změnou č. 1 mění takto:  

V bodě č. 1. se text „dobývání nerostů“ nahrazuje textem „povrchovou těžbu nerostných 
surovin“. 

 

 

F.  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ  

F.1 Přehled typů ploch s rozdílným způsobem využití 

Text této kapitoly se Změnou č. 1 nemění.  

 

F.2 Definice použitých pojmů 

Text této kapitoly se Změnou č. 1 mění takto:  

Vypouštějí se body č. 3., 7., 12. a 16. tohoto znění: 

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

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

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

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. 

Bod č. 18. tohoto znění: 
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). 

se nahrazuje novým zněním: 
18. Koeficient zastavění pozemku (KZP) – stanovuje plošný podíl zastavěných a zpevněných 

ploch (tj. součet ploch všech staveb a ploch všech komunikací, manipulačních ploch, par-
kovacích ploch, chodníků, teras, apod. včetně ploch zpevněných zatravňovacími tvárni-
cemi) k celkové ploše stavebního pozemku. 
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Doplňují se další body: 

19. Zemědělská výroba – chov hospodářských zvířat a pěstování zemědělských plodin za úče-
lem zisku (nikoliv pro vlastní potřebu majitelů). 

20. Speciální zemědělské kultury – např. vinice, chmelnice.   

 

F.3 Podmínky pro využití ploch  

Text této kapitoly se Změnou č. 1 mění takto: 

Bod č. 1. se mění takto:    

V odstavci a) se text „některý ze stanovených regulativů“ nahrazuje textem „některou ze 
stanovených podmínek“. 
 
Vypouští se odstavec f) a odstavec k) tohoto znění: 

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.).  

k) Ve všech plochách nezastavěného území s výjimkou ploch přírodních PP je přípustná rea-
lizace: 

- 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 funkci plochy a nebudou v rozporu s ochranou 
přírody a krajiny, a pro které vzhledem k jejich významu a velikosti není účelné vy-
mezit 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. 

 
V odstavci l) se text 1. odrážky tohoto znění: 

- stavby pro zemědělství  
nahrazuje novým zněním: 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství  

 

a vypouští se 2. odrážka tohoto znění: 
- 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 
včelínů) 
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Tabulky s podmínkami pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití se Změnou č. 1 
mění takto:  

tab. č. 1 Plochy bydlení v bytových domech BH 

Odstavec Přípustné využití se mění takto: 

Ve 2. odrážce se za slovo „administrativu“ vkládá text „pro ochranu obyvatelstva“. 

Text 3. odrážky tohoto znění: 
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-

stávky, altánky, veřejná zeleň včetně mobiliáře, veřejná WC apod. 
se nahrazuje novým zněním:  
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. chodníky, altánky, veřejná zeleň včetně 

mobiliáře, veřejná WC apod.  

Text 5. odrážky tohoto znění: 
- 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  

se nahrazuje novým zněním:  
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby místních a účelových komunikací, 

opěrné zdi, mosty, autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy  pro potřeby oby-
vatel dané lokality  

Na závěr 6. odrážky se doplňuje text „včetně přípojek a souvisejících staveb“. 

 

tab. č. 2 Plochy bydlení v rodinných domech BI 

Odstavec Přípustné využití se mění takto: 

Ve 2. odrážce se za text „pro veřejnou správu“ vkládá text „pro ochranu obyvatelstva“. 

Text 4. odrážky tohoto znění: 
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-

stávky, altánky, veřejná zeleň včetně mobiliáře, veřejná WC apod. 
se nahrazuje novým zněním:  
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. chodníky, altánky, veřejná zeleň včetně 

mobiliáře, veřejná WC apod.  

Text 6. odrážky tohoto znění: 
- 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  

se nahrazuje novým zněním:  
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby místních a účelových komunikací, 

opěrné zdi, mosty, autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy  pro potřeby oby-
vatel dané lokality  

Na závěr 7. odrážky se doplňuje text „včetně přípojek a souvisejících staveb“. 
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tab. č. 3 Plochy zahrádkových osad RZ 

Odstavec Přípustné využití se mění takto: 

Na závěr 7. odrážky se doplňuje text „včetně přípojek a souvisejících staveb“. 

Text 8. odrážky tohoto znění: 
- stavby komunikací funkční skupiny C a D, stavby účelových komunikací, stavby parkova-

cích a manipulačních ploch  
se nahrazuje novým zněním:  
- stavby místních a účelových komunikací, stavby parkovacích a manipulačních ploch  

 

tab. č. 4 Plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury OV 

Odstavec Přípustné využití se mění takto: 

Text 8. odrážky tohoto znění: 
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-

stávky, altánky, veřejná zeleň včetně mobiliáře, veřejná WC apod. 
se nahrazuje novým zněním:  
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. chodníky, altánky, veřejná zeleň včetně 

mobiliáře, veřejná WC apod.  

Text 9. odrážky tohoto znění: 
- 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  

se nahrazuje novým zněním:  
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby místních a účelových komunikací, 

opěrné zdi, mosty, autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy  

Na závěr 10. odrážky se doplňuje text „včetně přípojek a souvisejících staveb“. 

 

tab. č. 5 Plochy tělovýchovných a sportovních zařízení OS 

Odstavec Přípustné využití se mění takto: 

Za 3. odrážku se vkládá nová odrážka: 
- stavby pro ochranu obyvatelstva 

Text 6. odrážky tohoto znění: 
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-

stávky, altánky, veřejná zeleň včetně mobiliáře, apod. 
se nahrazuje novým zněním:  
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. chodníky, altánky, veřejná zeleň včetně 

mobiliáře, apod.  

Text 7. odrážky tohoto znění: 
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních komunikací 

funkční třídy C a D, stavby účelových komunikací, opěrné zdi, mosty, odstavné a parkova-
cí plochy  
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se nahrazuje novým zněním:  
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby místních a účelových komunikací, 

opěrné zdi, mosty, odstavné a parkovací plochy  

Na závěr 8. odrážky se doplňuje text „včetně přípojek a souvisejících staveb“. 

 

tab. č. 6 Plochy hřbitovů OH 

Odstavec Přípustné využití se mění takto: 

Text 6. odrážky tohoto znění: 
- stavby komunikací funkční skupiny C a D, stavby účelových komunikací  
se nahrazuje novým zněním:  
- stavby místních a účelových komunikací, stavby chodníků  

Na závěr 8. odrážky se doplňuje text „včetně přípojek a souvisejících staveb“. 

 

tab. č. 7 Plochy pěších a vozidlových komunikací PV 

Odstavec Přípustné využití se mění takto: 

Na závěr 4. odrážky se doplňuje text „včetně přípojek a souvisejících staveb“. 

Text 5. odrážky tohoto znění: 
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních komunikací 

funkční třídy C a D, stavby účelových komunikací, opěrné zdi, mosty, odstavné a parkova-
cí plochy  

se nahrazuje novým zněním:  
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby místních a účelových komunikací, 

opěrné zdi, mosty, odstavné a parkovací plochy  

 

tab. č. 8 Plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV 

Odstavec Přípustné využití se mění takto: 

Na závěr 5. odrážky se doplňuje text „včetně přípojek a souvisejících staveb“. 

Text 6. odrážky tohoto znění: 
- stavby komunikací funkční skupiny D2  
se nahrazuje novým zněním:  
- stavby chodníků a zpevněných prostranství 
  

tab. č. 9 Plochy smíšené obytné SO 

Odstavec Přípustné využití se mění takto: 

Text 2. odrážky tohoto znění: 
- stavby pro rodinnou rekreaci 
se nahrazuje novým zněním:  
- změny stávajících staveb na stavby pro rodinnou rekreaci  
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Ve 3. odrážce se za slovo „administrativu“ vkládá text „pro ochranu obyvatelstva“. 

Text 7. odrážky tohoto znění: 
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-

stávky, altánky, veřejná zeleň včetně mobiliáře, veřejná WC apod. 
se nahrazuje novým zněním:  
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. chodníky, altánky, veřejná zeleň včetně 

mobiliáře, veřejná WC apod.  

Text 8. odrážky tohoto znění: 
- 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  

se nahrazuje novým zněním:  
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby místních a účelových komunikací, 

opěrné zdi, mosty, autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy pro osobní auto-
mobily  pro potřeby obyvatel dané lokality  

Na závěr 10. odrážky se doplňuje text „včetně přípojek a souvisejících staveb“. 
 
Odstavec Podmíněně přípustné využití se mění takto: 

Ze 3. odrážky se vypouštějí plochy č. Z78 a Z90. 
 
Odstavec Nepřípustné využití se mění takto: 

Doplňuje se nová odrážka: 
- stavby pro rodinnou rekreaci 

 

tab. č. 10 Plochy dopravy silniční DS 

Odstavec Přípustné využití se mění takto: 

Na závěr 5. odrážky se doplňuje text „včetně přípojek a souvisejících staveb“. 

 

tab. č. 11 Plochy dopravy drážní DD 

Odstavec Přípustné využití se mění takto: 

Na závěr 7. odrážky se doplňuje text „včetně přípojek a souvisejících staveb“. 

Text 8. odrážky tohoto znění: 
- stavby komunikací funkční skupiny C a D, stavby účelových komunikací  
se nahrazuje novým zněním:  
- stavby místních a účelových komunikací, stavby chodníků  
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tab. č. 12 Plochy parkovací a odstavné DP 

Odstavec Přípustné využití se mění takto: 

Text 3. odrážky tohoto znění: 
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-

stávky, altánky, veřejná zeleň včetně mobiliáře, veřejná WC apod. 
se nahrazuje novým zněním:  
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. chodníky, altánky, veřejná zeleň včetně 

mobiliáře, veřejná WC apod.  

Text 4. odrážky tohoto znění: 
- 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  

se nahrazuje novým zněním:  
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby místních a účelových komunikací, 

opěrné zdi, mosty, autobusové zastávky  

Na závěr 5. odrážky se doplňuje text „včetně přípojek a souvisejících staveb“. 

 

tab. č. 13 Plochy technické infrastruktury TI 

Odstavec Přípustné využití se mění takto: 

Na závěr 1. odrážky se doplňuje text „včetně přípojek a souvisejících staveb“. 

 

tab. č. 14 Plochy výroby zemědělské VZ 

Odstavec Přípustné využití se mění takto: 

V 1. odrážce se slovo „prvovýrobu“ nahrazuje slovem „výrobu“. 

Text 16. odrážky tohoto znění: 
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-

stávky, altánky, veřejná zeleň, veřejná WC apod. 
se nahrazuje novým zněním:  
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. chodníky, altánky, veřejná zeleň, veřejná 

WC apod.  

Text 17. odrážky tohoto znění: 
- 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  

se nahrazuje novým zněním:  
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby místních a účelových komunikací, 

opěrné zdi, mosty, autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy  

Na závěr 18. odrážky se doplňuje text „včetně přípojek a souvisejících staveb“. 

 

 



 18 
 

tab. č. 15 Plochy lesního hospodářství VL 

Odstavec Přípustné využití se mění takto: 

Text 6. odrážky tohoto znění: 
- stavby a zařízení pozemních komunikací funkční třídy C a D, stavby účelových komunikací  
se nahrazuje novým zněním:  
- stavby místních a účelových komunikací  

Na závěr 7. odrážky se doplňuje text „včetně přípojek a souvisejících staveb“. 

 

tab. č. 16 Plochy výroby průmyslové VP 

Odstavec Přípustné využití se mění takto: 

Za 9. odrážku se vkládá nová odrážka: 
- stavby pro ochranu obyvatelstva 

Za 11. odrážku se doplňuje nová odrážka: 
- stavby a zařízení kompostáren  

Text 12. odrážky tohoto znění: 
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-

stávky, altánky, veřejná zeleň, veřejná WC apod. 
se nahrazuje novým zněním:  
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. chodníky, altánky, veřejná zeleň, veřejná 

WC apod.  

Text 13. odrážky tohoto znění: 
- 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  

se nahrazuje novým zněním:  
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby místních a účelových komunikací, 

opěrné zdi, mosty, autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy  

Na závěr 14. odrážky se doplňuje text „včetně přípojek a souvisejících staveb“. 

 

tab. č. 17 Plochy výroby drobné VD 

Odstavec Přípustné využití se mění takto: 

Za 7. odrážku se vkládá nová odrážka: 
- stavby pro ochranu obyvatelstva 

Text 12. odrážky tohoto znění: 
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-

stávky, altánky, veřejná zeleň, veřejná WC apod. 
se nahrazuje novým zněním:  
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. chodníky, altánky, veřejná zeleň, veřejná 

WC apod.  
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Text 13. odrážky tohoto znění: 
- 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  

se nahrazuje novým zněním:  
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby místních a účelových komunikací, 

opěrné zdi, mosty, autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy  

Na závěr 14. odrážky se doplňuje text „včetně přípojek a souvisejících staveb“. 

 

tab. č. 18 Plochy orné půdy a trvalých travních porostů Z 

Odstavec Přípustné využití se mění takto: 

Ve 3. odrážce se slovo „prvovýrobu“ nahrazuje slovem „výrobu“. 

Za 13. odrážku se doplňuje nová odrážka: 
- pěstování rychlerostoucích dřevin pro energetické využití  

Vypouští se 14. odrážka tohoto znění: 
- stavby zařízení,  která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny, stavby přístřešků pro turisty 

a cykloturisty   

Na závěr 15. odrážky se doplňuje text „včetně přípojek a souvisejících staveb“. 

Text 16. odrážky tohoto znění: 
- stavby komunikací funkční skupiny C a D, stavby účelových komunikací, stavby cyklistic-

kých stezek  
se nahrazuje novým zněním:  
- stavby místních a účelových komunikací  

Doplňují se další odrážky: 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních                        

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků   
- technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace                 

a cestovního ruchu – značené turistické trasy, cyklistické stezky, přístřešky pro turisty 
 
Odstavec Nepřípustné využití se mění takto: 

Doplňují se další odrážky: 
- ekologická a informační centra, hygienická zařízení 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro povrchovou těžbu nerostných surovin 

 

tab. č. 19 Plochy zahrad a sadů ZS 

Odstavec Přípustné využití se mění takto: 

Doplňuje se další odrážka: 
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, včetně přípojek a souvisejících staveb 
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Odstavec Nepřípustné využití se mění takto: 

Text odstavce tohoto znění: 
- jakékoliv jiné využití 
se nahrazuje novým zněním: 
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

 

tab. č. 20 Plochy lesní L 

Odstavec Přípustné využití se mění takto: 

Text 1. odrážky tohoto znění: 
- stavby a zařízení pro lesní hospodářství  
se nahrazuje novým zněním:  
- stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví  

Vypouští se 3. odrážka tohoto znění: 
- stavby zařízení,  která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny, stavby přístřešků pro turisty    

Z 5. odrážky se vypouští text „stavby komunikací funkční skupiny D 2“. 

Doplňují se další odrážky: 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních                        

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků   
- technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace                 

a cestovního ruchu – značené turistické trasy, cyklistické stezky, přístřešky pro turisty 
 
Odstavec Nepřípustné využití se mění takto: 

Text odstavce tohoto znění: 
- jakékoliv jiné stavby 
se nahrazuje novým zněním: 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství 
- ekologická a informační centra, hygienická zařízení 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro povrchovou těžbu nerostných surovin 

 

tab. č. 21 Plochy vodní a vodohospodářské VV 

Odstavec Přípustné využití se mění takto: 

Doplňují se další odrážky: 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních                        

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků   
 

tab. č. 22 Plochy smíšené nezastavěného území NS 

Odstavec Přípustné využití se mění takto: 

Ze 3. odrážky se vypouští text „stavby komunikací funkční skupiny D 2“. 
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Doplňují se další odrážky: 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních                        

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků   
- technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace                 

a cestovního ruchu – značené turistické trasy, cyklistické stezky, přístřešky pro turisty 
 
Odstavec Nepřípustné využití se mění takto: 

Text 2. odrážky tohoto znění: 
- jakékoliv jiné stavby 
se nahrazuje novým zněním: 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví 
- ekologická a informační centra, hygienická zařízení 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro povrchovou těžbu nerostných surovin 

 

tab. č. 23 Plochy přírodní PP 

Odstavec Přípustné využití se mění takto: 

Doplňují se další odrážky: 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních                        

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků   
- technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace                 

a cestovního ruchu – značené turistické trasy, cyklistické stezky, přístřešky pro turisty 
 
Odstavec Nepřípustné využití se mění takto: 

Vypouští se 5. odrážka tohoto znění: 
- těžba nerostů 
Doplňují se další odrážky: 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví 
- ekologická a informační centra, hygienická zařízení 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro povrchovou těžbu nerostných surovin 

 

Vypouští se kap. F.4 Časový horizont tohoto znění: 

1. V grafické části dokumentace jsou rozlišeny: 
     a) plochy stabilizované (stav k r. 2010) 
 b) plochy změn (návrhové). 
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G.  VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, 
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH                                
PRO  ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT  

G.1 Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury  

Text této kapitoly se Změnou č. 1 mění takto:  

Vypouští se veřejně prospěšná stavba: 

D 7  propojení ul. Strmá a Pardubická v lokalitě Pardubice  

 

G.2  Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury  

Text této kapitoly se Změnou č. 1 mění takto:  

Původní text tohoto znění: 
VTE1 zvýšení přenosové kapacity  vedení 400 kV – ZVN 460 jeho rekonstrukcí na dvojpo-

tah  
VTE2 výstavba vedení VVN 2x110 kV z nového energetického zdroje Stonava do TS Al-

brechtice 
VTE3 výstavba vedení VVN 2x110 kV z TS Albrechtice pro novou TS 110/22 kV Karviná 

Doly 
VTP1 výstavba nového vysokotlakého plynovodu DN 500, PN 40 PZP Třanovice – Karviná 

Doly včetně přemístění regulační stanice RS VTL/STL  
VTP2 obnova vysokotlakého plynovodu DN 500, PN 25 Havířov – Albrechtice v upravené 

trase mimo zastavěné území Albrechtic  
VTP3   obnova vysokotlakého plynovodu DN 500/300, PN 40 Stonava – Žukov 

se nahrazuje novým zněním: 
VTE1 zvýšení přenosové kapacity  vedení 400 kV – ZVN 460 jeho rekonstrukcí na dvojpo-

tah ve vymezeném koridoru E45 
VTE2 výstavba vedení VVN 2x110 kV z nového energetického zdroje Stonava do TS Al-

brechtice ve vymezeném koridoru E10 
VTE3 výstavba vedení VVN 2x110 kV z TS Albrechtice pro novou TS 110/22 kV Karviná 

Doly ve vymezeném koridoru EZ6 
VTP1 výstavba nového vysokotlakého plynovodu DN 500, PN 40 PZP Třanovice – Karviná 

Doly včetně přemístění regulační stanice RS VTL/STL ve vymezeném koridoru P2 
VTP2 obnova vysokotlakého plynovodu DN 500, PN 25 Havířov – Albrechtice a navazují-

cího VTL plynovodu DN 500 Albrechtice – Český Těšín (Žukov) v upravené trase mi-
mo zastavěné území Albrechtic ve vymezených koridorech P5 a P22 

VTP3   obnova vysokotlakého plynovodu DN 500/300, PN 40 Stonava – Žukov 
VTV1/1 zdvojení přivaděče OOV Bludovice – Karviná (DN 600)  

 

G.3  Veřejně prospěšná opatření 

Text této kapitoly se Změnou č. 1 nemění. 

 

 



 23 
 

G.4  Plochy pro asanaci 

Text této kapitoly se Změnou č. 1 nemění. 
 

 

Název kapitoly 

H. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ, POUZE S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA   

se nahrazuje novým zněním: 

H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ 
LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO      

Text kapitoly tohoto znění:  

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 

se nahrazuje novým zněním: 

1.  Předkupní právo lze uplatnit pro následující plochy: 

Plocha č. Název Katastrální  
území 

Parcelní číslo Ve prospěch 

Z109 Nový Svět Albrechtice u 
Českého Těšína 

1830 Obec Albrechtice 

Z111 Bělehradská Albrechtice u 
Českého Těšína 

710/1 Obec Albrechtice 

Z112 Luční Albrechtice u 
Českého Těšína 

200/32 Obec Albrechtice 

Z113 Hlavní Albrechtice u 
Českého Těšína 

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

Obec Albrechtice 

Z114 Na Zámostí Albrechtice u 
Českého Těšína 

1196 Obec Albrechtice 

Z115 Pacalůvka Albrechtice u 
Českého Těšína 

1469/3, 1469/8, 1469/12 Obec Albrechtice 
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Doplňuje se nová kapitola: 

I. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

1. Kompenzační opatření se nestanovují. 

 

 

Označení kapitoly 

I.   VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ 
ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ  

se mění na J. 

Text kapitoly tohoto znění:  

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. 

se nahrazuje novým zněním: 

1. Plochy a koridory, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou 
pro rozhodování, se nevymezují. 

 

 

Označení kapitoly 

J.  STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 
se mění na K. 

Text kapitoly se nahrazuje novým zněním: 

1. V 1. etapě se připouští realizace výstavby pouze na těch vymezených zastavitelných plo-
chách, kde je již vybudována vodovodní síť a kanalizace, na plochách, kde je možné se na 
stávající sítě napojit přípojkou a na plochách, kde bude zásobování pitnou vodou a li-
kvidace odpadních vod zajištěno individuálně. Jde o tyto plochy: 

- plochy bydlení v rodinných domech BI – Z7, Z8, Z10 – západní část, Z11 – východní 
část, Z14, Z15 – západní část, Z29 – východní část 

- plochy hřbitovů OH – Z26, Z58 

- plochy smíšené obytné SO – Z1, Z2, Z3, Z4, Z16, Z36, Z38, Z39, Z41, Z42, Z43, Z44, Z45, 
Z46, Z47, Z48, Z49, Z50, Z51, Z52, Z53, Z60, Z61, Z62 – západní část, Z64, Z65, Z66, 
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Z67, Z68, Z69, Z70, Z71, Z74, Z75, Z76, Z77, Z79, Z80, Z81, Z82, Z83, Z84, Z85, Z86, 
Z87, Z88, Z89, Z91, Z92, Z93, Z94, Z96, Z97, Z98, Z99, Z100, Z107 

- plochy dopravy silniční DS – Z20 

- plochy parkovací a odstavné DP – Z35 

- plochy technické infrastruktury TI – Z32 

- plochy výroby zemědělské VZ – Z37 

- plochy výroby průmyslové VP – Z6 

- plochy výroby drobné VD – Z34 

- plochy tělovýchovných a sportovních zařízení OS – Z59. 

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, Z10 – východní část, Z11 – západní část, 
Z12, Z13, Z15 – východní část, Z22, Z23, Z24, Z25, Z27, Z28, Z29 – západní část, Z31 

- plochy smíšené obytné SO – Z17, Z18, Z19, Z54, Z56, Z62 – východní část, Z63, Z73, 
Z101, Z102, Z103, Z104, Z105, Z106 

- plochy lesního hospodářství VL – Z55 

- plochy výroby drobné VD – Z21. 

  
 

L.   ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI  

I.A  Textová část Změny č. 1 územního plánu obsahuje 25 stran textu. 

I.B  Grafická část Změny č. 1 územního plánu obsahuje tyto výkresy:  
  1. Základní 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 
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Seznam použitých zkratek 

ČOV   - čistírna odpadních vod 
CHLÚ   - chráněné ložiskové území 
k.ú.   - katastrální území 
NN   - nízké napětí 
NP    - nadzemní podlaží 
OOV   - ostravský oblastní vodovod 
ORP   - obec s rozšířenou působností 
PÚR ČR  - Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 
PZP   - podzemní zásobník plynu 
RD    - rodinný dům 
SOB   - specifická oblast 
TS    - transformační stanice 
ÚAP   - územně analytické podklady 
ÚP    - územní plán 
ÚPD   - územně plánovací dokumentace 
ÚSES   - územní systém ekologické stability 
VN   - vysoké napětí 
VTL   - vysokotlaký 
VVN   - velmi vysoké napětí 
ZÚR MSK - Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje 
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ÚVOD 

     Změna č. 1 Územního plánu Albrechtice je zpracována na základě smlouvy o dílo, uzavře-
né mezi objednatelem, Obcí Albrechtice a zhotovitelem, Urbanistickým střediskem Ostrava, 
s.r.o. dne 30. 5. 2016.     

Pro zpracování Změny č. 1 byly použity následující podklady: 

- Územní plán Albrechtice (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., listopad 2011), vydaný 
Zastupitelstvem obce Albrechtice dne 22. 11. 2011 usnesením č. 7 formou Opatření 
obecné povahy č. 3/2011, s nabytím účinnosti dne 27. 12. 2011;                                                                               

- Zpráva o uplatňování územního plánu Albrechtice, včetně zadání Změny č. 1, schválená 
usnesením Zastupitelstva obce Albrechtice č. 6/2015 ze dne 15. 12. 2015; 

- Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválená usnesením vlády ČR 
č. 276 ze dne 15. 4. 2015; 

- Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (Atelier T – plan Praha, s.r.o., 2010), 
vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 usnesením 
č. 16/1426, v platném znění – po rozsudcích Nejvyššího správního soudu č. 7 Ao 2/2011 – 
202 ze dne 16. 6. 2011, č. 7 Ao 7/2011 – 52 ze dne 15. 3. 2012 a č. 79A 8/2013 – 82 
ze dne 28. 2. 2014; 

- Územně analytické podklady ORP Havířov, 4. úplná aktualizace 2016; 

- Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje (Ekotoxa Opava, 
s.r.o., listopad 2004), schválená usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje 
č. 5/298/1 ze dne 23. 6. 2005; 

- Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje (Atelier T-plan, s.r.o., květen 
2013); 

- Územní plán Havířov, vydaný Zastupitelstvem města Havířov s nabytím účinnosti dne 
25. 4. 2014, v platném znění; 

- Územní plán obce Stonava, schválený Zastupitelstvem obce Stonava dne 31. 8. 1998, 
s nabytím účinnosti dne 16. 9. 1998, v platném znění; 

- Územní plán Těrlicko, vydaný Zastupitelstvem obce Těrlicko usnesením č. 233/09/08 
ze dne 4. 8. 2008 formou opatření obecné povahy, s nabytím účinnosti dne 26. 8. 2016, 
v platném znění; 

- Územní plán Horní Suchá, vydaný Zastupitelstvem obce Horní Suchá dne 21. 6. 2012, 
s nabytím účinnosti dne 12. 5. 2014; 

- Územní plán Chotěbuz, vydaný Zastupitelstvem obce Chotěbuz Opatřením obecné po-
vahy č. 01/2017 s nabytím účinnosti dne 29. 9. 2017. 

 
     Grafická část Změny č. 1 je zpracována na podkladu výkresů platného územního plánu, 
kde je původní kresba potlačena a doplněna jevy Změny č. 1; výjimkou je výkres č. 4. Výkres 
vodního hospodářství, který je vzhledem k rozsahu změn zpracován zcela nově v plném roz-
sahu – původní zákres jevů vodního hospodářství dle platného územního plánu se tím ruší 
(podrobněji viz kap. F.4.2.1).  
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A. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ALBRECHTICE 

     Změna č. 1 Územního plánu Albrechtice byla zpracována na základě pokynů pro zpracová-
ní návrhu změny územního plánu, v rozsahu zadání Změny č. 1 Územního plánu Albrechtice, 
které byly projednány a schváleny v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu Albrechtice 
v uplynulém období (za období 2011-2015) (dále jen „Zpráva“). 

     Za dobu platnosti územního plánu byly změněny podmínky, na základě kterých byl územní 
plán vydán. Jedná se zejména o změnu právních předpisů. V důsledku nabytí účinnosti záko-
na č. 350/2012 Sb., kterým se změnil zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela stavebního zákona 
s nabytím účinnosti od 1. 1. 2013“), je třeba dle bodu 4 přechodných ustanovení v čl. II nove-
ly stavebního zákona části územně plánovací dokumentace, které dle novely stavebního zá-
kona nemohou být její součástí, při nejbližší aktualizaci nebo změně z územně plánovací do-
kumentace vypustit – na základě tohoto ustanovení bylo třeba při nejbližší změně územního 
plánu uvést do souladu s novelou stavebního zákona, a to zejména s ust. § 43 odst. 3 staveb-
ního zákona, dle kterého územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí 
obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územnímu rozhod-
nutí, a to ve vazbě na obsah příloh č. 7 a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. –  doposud platný 
územní plán stanovil podrobnosti náležící svým obsahem regulačnímu plánu – bylo nutno 
provést revizi podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (případně revizi 
ve vztahu k ust. § 101 odst. 1 stavebního zákona, dle kterého je možné uplatňovat předkupní 
právo pouze pro veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství – nutno provést revizi vy-
mezených veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření). 

     Dne 15. 4. 2015 Vláda ČR projednala a schválila usnesením vlády ČR č. 276 Aktualizaci č. 1 
Politiky územního rozvoje ČR (dále též „A-PÚR ČR“). Doposud platná Politika územního roz-
voje ČR 2008 přestala v měněných částech platit a platí Politika územního rozvoje ČR, 
ve znění Aktualizace č. 1. 

     V A-PÚR ČR byly doplněny některé republikové priority, úkoly a požadavky, které se vzta-
hují také na katastrální území obce Albrechtice. Tyto byly zapracovány do Zprávy 
o uplatňování územního plánu Albrechtice. 

     Podkladem pro  zpracování  Zprávy o uplatňování územního plánu, včetně zadání Změny 
č. 1 (dále jen „Zpráva“) byly také územně analytické podklady pro ORP Havířov, tzv. „III. úpl-
ná aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působ-
ností Havířov 2014“.  

     Do projednané Zprávy byly zapracovány nejen požadavky na úpravu územního plánu vy-
plývající ze změny právních předpisů, ale také požadavky obce Albrechtice.  

     Zpráva byla projednána v souladu s ust. § 55 odst. 1 a přiměřeně v souladu s ust. § 47 
odst. 1 až 4 stavebního zákona. Zpráva byla schválena dle ust. § 47 odst. 5 stavebního záko-
na. Návrh Zprávy a oznámení o projednání návrhu Zprávy bylo zveřejněno na úředních des-
kách jak Magistrátu města Havířova (stejně tak na internetových stránkách Havířova) 
ve dnech od 9. 10. 2015 do 13. 11. 2015, tak Obce Albrechtice (stejně na internetových 
stránkách) ve dnech od 12. 10. 2015 do 16. 11. 2015.   



3 
 

     Zpráva, včetně pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu zadání 
Změny č. 1 Územního plánu Albrechtice, upravená podle výsledků projednání, byla schválena 
Zastupitelstvem obce Albrechtice na svém zasedání dne 15. 12. 2015, usnesením č. 6/2015. 

     Na základě pokynů pro zpracování návrhu změny (v rozsahu zadání Změny č. 1) v rámci 
Zprávy o uplatňování Územního plánu Albrechtice byl zpracován projekční kanceláři Urbanis-
tickým střediskem Ostrava, s.r.o. návrh Změny č. 1 Územního plánu Albrechtice. 

     V souladu s ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona pořizovatel oznámil dotčeným orgánům, 
krajskému úřadu, sousedním obcím konání společného jednání o návrhu Změny č. 1 Územ-
ního plánu Albrechtice, které se uskutečnilo dne 20. 2. 2017. Současně je vyzval k uplatnění 
stanovisek a připomínek ve lhůtě do 30 dnů ode dne konání společného jednání, tj. 
do 22. 3. 2017. Krajskému úřadu zároveň pořizovatel předal návrh změny územního plánu 
pro posouzení podle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona.  

     Dle ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona pořizovatel současně doručil návrh Změny č. 1 
Územního plánu Albrechtice veřejnou vyhláškou, ve které upozornil, že do 30 dnů ode dne 
doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. V rámci společného jed-
nání bylo uplatněno 6 stanovisek dotčených orgánů (+ 5 stanovisek, které došly po lhůtě) 
a 6 připomínek. 

     Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky společného projed-
nání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Albrechtice.  

     Dne 7. 4. 2017 pořizovatel zaslal návrh vyhodnocení výsledku projednání návrhu Změny 
č. 1 Územního plánu Albrechtice Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru územ-
ního plánování a stavebního řádu, a požádal o vydání jeho stanoviska dle ust. § 50 odst. 7 
stavebního zákona.  

     Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu vy-
dal dne 3. 5. 2017 pod č.j. MSK 47514/2017 stanovisko, ve kterém  upozornil  pořizovatele 
na nedostatky z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní 
vztahy, z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje ČR,  ve znění aktualizace č. 1 a z hle-
diska  souladu územního plánu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje.  

     Na základě výsledků společného jednání byl návrh Změny č. 1 Územního plánu Albrechtice 
upraven, a to včetně odstranění nedostatků uvedených ve stanovisku Krajského úřadu Mo-
ravskoslezského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne 3. 5. 2017.  

     Úprava návrhu Změny č. 1 Územního plánu Albrechtice po společném projednání byla 
provedena v tomto rozsahu: 

-  Úprava návrhu  Změny č. 1 Územního plánu Albrechtice, a to grafické části  výkresu č. 4 – 
Výkresu vodního hospodářství, a to úprava trasy navrženého řadu pitné vody tak, aby bylo 
umožněno napojení povoleného rodinného domu na pozemku parc.č. 2229/1 k.ú. Al-
brechtice u Č.T. na stávající řad pitné vody, který prochází komunikací na ulici U Potoka 
(parc.č.2255 k.ú. Albrechtice u Č.T.). Zároveň byl vypuštěn chybně zakreslený stávající řad 
pitné vody na  ul. Pardubická. 

- Úprava návrhu Změny č. 1 Územního plánu Albrechtice, grafické části výkresu č. 7 – Vý-
kresu pořadí změn v území: zastavitelné plochy Z 9, Z 10, Z 13, Z 15, Z 17, Z 18, Z 19, část 
Z 23 (východní část), část Z 62 (východní část), Z 63, Z 54, Z 55 a Z 56 byly ponechány pod-
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le současně platného Územního plánu Albrechtice ve 2. etapě; v tomto smyslu byla upra-
vena také textová část návrhu Změny č. 1 Územního plánu Albrechtice. 

- Pozemek parc.č. 1330/2 v k. ú. Albrechtice u Č. T. byl zahrnut do  zastavěného území. 

- Do návrhové části Územního plánu Albrechtice byl zapracován záměr vyplývající z Politiky 
územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1 – ŽD9 koridor konvenční železniční dopravy 
Ostrava  – Svinov – Havířov – Český Těšín pro budoucí modernizaci trati. 

- Byl upraven text návrhu Změny č. 1 Územního plánu Albrechtice v kapitole D.2.1 Vodní 
hospodářství  tak, aby nebyla umožněna výstavba nových rodinných domů s napojením 
na studnu jako na jediný zdroj pitné vody, s výjimkou staveb v plochách stabilizovaných, 
které jsou mimo dosah stávajících a navržených řadů pitné vody. 

- Byl navržen kanalizační řad pro napojení stoky AB 300 navržené v platném Územním plá-
nu Těrlicko. Z hlediska širších územních vazeb bylo zjištěno, že Územní plán Albrechtice 
neobsahuje kanalizační řad navazující na záměr AB 300 obsažený v Územním plánu Těrlic-
ko (návaznost v oblasti na východ od Těrlické přehrady, od ulice Rekreační). 

- Byla doplněna odrážka pro stanovení Přípustného využití v plochách: bydlení v bytových 
domech – BH, bydlení v rodinných domech – BI, občanského vybavení veřejné infrastruktu-
ry – OV, smíšených obytných – SO, pro výrobu průmyslovou – VP a v plochách výroby 
drobné – VD s textem v následujícím znění: stavby pro potřeby ochrany obyvatelstva. Do-
plnění textu nebylo provedeno pro plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury, 
kde je toto využití jako přípustné stanoveno již v platném územním plánu a Změnou č. 1 
tedy není třeba doplňovat.  

     Pořizovatel dle ust. § 52 stavebního zákona zahájil řízení o upraveném a posouzeném ná-
vrhu Změny č. 1 Územního plánu Albrechtice, vydávaného formou opatření obecné povahy 
a veřejnou vyhláškou oznámil konání veřejného projednání, které se uskutečnilo dne 
13. 12. 2017 v Dělnickém domě v Albrechticích za účasti projektanta, který provedl výklad 
návrhu Změny č. 1 Územního plánu Albrechtice. 

     Úplné znění návrhu změny bylo k veřejnému nahlédnutí vystaveno v období od 
10. 11. 2017 do 20. 12. 2017 v tištěné podobě u pořizovatele – na Magistrátu města Havířov, 
odboru územního rozvoje, a v obci – na Obecním úřadě Albrechtice, stavebním úřadě, 
a v elektronické podobě – u pořizovatele na internetové adrese www.havirov-city.cz 
a na internetové adrese obce Albrechtice www.obecalbrechtice.cz. 

     V oznámení o konání veřejného projednání pořizovatel vyzval k uplatnění připomínek 
a námitek k tomuto návrhu změny a poučil dotčené osoby, dotčené orgány a ostatní o podá-
vání námitek a stanovisek dle ust. § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona. Námitky a připomínky 
bylo možno uplatnit do 7 dnů od veřejného projednání, a to do 20. 12. 2017.  

     K veřejnému projednání návrhu změny byla podána 1 námitka, 1 připomínka, 4 stanoviska 
dotčených orgánů a stanovisko nadřízeného orgánu – Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu. 

     Na podkladě oznámení o veřejném projednání návrhu změny Krajský úřad Moravskoslez-
ského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu zaslal pořizovateli stanovisko 
dle ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona k částem řešení Změny č. 1 Územního plánu Albrech-
tice, které byly od společného jednání změněny, z hlediska zajištění koordinace využívání 
území, zejména s ohledem na širší územní vztahy, souladu s Politikou územního rozvojem 

http://www.havirov-city.cz/
http://www.obecalbrechtice.cz/
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ve znění Aktualizace č. 1 a souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, 
ve kterém konstatoval, že neshledal nedostatky. 

     Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky veřejného projed-
nání. 

     Zpracovaný návrh rozhodnutí o námitkách a připomínkách k návrhu Změny č. 1 Územního 
plánu Albrechtice pořizovatel projednal dle ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona s dotčenými 
orgány a krajským úřadem Moravskoslezského kraje, Odborem územního plánování a sta-
vebního řádu.  

     K vyhodnocení námitek a připomínek uplatněných k veřejnému projednání se vyjádřily 
čtyři dotčené orgány a KÚ MSK – odbor územního plánování a stavebního řádu. 

     Vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách je součástí tohoto odůvodnění Změny 
č. 1 Územního plánu Albrechtice, kapitoly M) a L). 

 

    Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Změny č. 1 Územního plánu Albrechtice zejména: 

- s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhod-
nocení je uvedeno v kap. B. 1, 

- s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických 
a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území, vyhod-
nocení je uvedeno v kap. B. 2, 

- s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, vyhodnocení je uvede-
no v kap. B. 3, 

- s požadavky zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů, vyhod-
nocení je uvedeno v kap. B. 4. 

 

    Podle výsledků veřejného projednání byla doplněna textová část Odůvodnění Změny č. 1 
Územního plánu Albrechtice (kapitoly A., B. 4, L. a M. 

 

 

B. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ALBRECHTICE 

B.1 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 Územního plánu Albrechtice s politikou územního 
rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

a) Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR 

     Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen PÚR ČR), schválená usne-
sením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015, určuje strategii a základní podmínky pro naplňová-
ní úkolů územního plánování a tím poskytuje rámec pro konsensuální obecně prospěšný roz-
voj hodnot území ČR a koordinuje záměry na změny v území republikového významu 
pro dopravní a technickou infrastrukturu a pro zdroje jednotlivých systémů technické in-
frastruktury, které svým významem, rozsahem nebo předpokládaným využitím ovlivní území 
více krajů. PÚR ČR dále stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udr-
žitelného rozvoje území, vymezuje na republikové úrovni rozvojové oblasti, rozvojové osy, 
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specifické oblasti a koridory dopravní a technické infrastruktury celostátního významu a sta-
novuje pro ně kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní 
plánování.  

2. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území      

     Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, stano-
vené v PÚR ČR, jsou v platném Územním plánu Albrechtice a jeho Změně č. 1 naplněny takto: 

(14)  Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz je-
dinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, 
které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou 
hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s po-
třebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. 
V některých případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina 
je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyvá-
ženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní 
a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských 
zásahů. 

Platný Územní plán Albrechtice respektuje a chrání veškeré přírodní, civilizační i kulturní 
hodnoty území, zachovává ráz urbanistické struktury území, struktury osídlení i kulturní 
krajiny. Změnou č. 1 se nevymezují žádné nové zastavitelné plochy, ani se nenavrhují 
žádné nové záměry, které by mohly narušit urbanistickou strukturu území, strukturu 
osídlení nebo ráz kulturní krajiny. 

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru 
při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funk-
cí krajiny. 

Stávající areály zemědělské výroby v Albrechticích jsou stabilizované, platný územní 
plán ani Změna č. 1 do jejich ploch nezasahuje. Zábor zemědělské půdy pro vymezené 
rozvojové plochy v platném územním plánu činí celkem 117,29 ha, Změnou č. 1 se nové 
zastavitelné plochy nevymezují.  

(15)  Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální se-
gregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mecha-
nizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat 
při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace 
nebo snížení její úrovně. 

Platný územní plán ani Změna č. 1 nevytváří předpoklady pro prostorově sociální se-
gregaci; Albrechtice jsou venkovskou obcí, kde se tato problematika neprojevuje.  

(16)  Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat před-
nost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, 
které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního roz-
voje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu 
s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.  

Platný územní plán stanovuje koncepci rozvoje obce komplexně a nepreferuje žádná 
jednostranná rozhodnutí; stanovená koncepce je zaměřena především na rozvoj obytné 
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výstavby a na odstranění nedostatků a závad v dopravní a technické infrastruktuře, 
a to při respektování ochrany zemědělské půdy, přírodních hodnot území, urbanistic-
kých hodnot a krajinného rázu. Změna č. 1 řeší pouze dílčí úpravy platného územního 
plánu v souladu se stanovenou koncepcí rozvoje obce, nevymezuje nové zastavitelné 
plochy a nenavrhuje žádná jednostranná řešení, která by mohla zhoršit stav území 
a ohrozit jeho hodnoty.  

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, 
zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a ná-
sledné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.  

Koncepce rozvoje obce, stanovená v platném územním plánu, vychází z principu inte-
grovaného rozvoje území a všech jeho funkcí. Změnou č. 1 se navrhují pouze dílčí úpra-
vy platného územního plánu, nové zastavitelné plochy se nevymezují, koncepce rozvoje 
obce se nemění.  

(17)  Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky pro-
blémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. 

Obec Albrechtice má především funkci obytnou, jen omezeně výrobní; pracovní příleži-
tosti obyvatelům obce poskytují především blízká města – Havířov, Karviná, Český Těšín 
a Ostrava, předpoklady a možnosti posílení ekonomického pilíře obce jsou omezené 
a byly využity již při zpracování platného územního plánu. 

(18)  Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení 
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurence-
schopnost.  

Obec Albrechtice je příměstskou obcí se silnými vazbami na sousední města Havířov, 
Český Těšín a Karvinou, které obci poskytují širokou nabídku zařízení občanského vyba-
vení a pracovních příležitostí. Tyto existující vztahy a vazby platný územní plán i Změna 
č. 1 zachovávají. 

(19)  Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brown-
fields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využí-
vat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu 
nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, 
včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území 
úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřej-
ných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace 
pro udržitelný rozvoj území. 

Na území obce Albrechtice se brownfields nenacházejí. Ochrana nezastavěného území 
a zachování ploch veřejné zeleně bylo prioritou již při zpracování platného územního 
plánu; Změnou č. 1 se nové zastavitelné plochy nevymezují, do ploch veřejné zeleně se 
nezasahuje.  

(20)  Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat 
do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opat-
ření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, 
respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního 
prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit sousta-
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vy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přiro-
zené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního 
fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů 
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologic-
kých funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charak-
teru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V 
rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s oh-
ledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírod-
ních zdrojů. 

Důsledná ochrana zemědělského a lesního půdního fondu a krajinného rázu, vytvoření 
územního systému ekologické stability, zajištění ekologických funkcí krajiny a ochrana 
krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných částech obce byla jednou z priorit 
při zpracování platného územního plánu. Změnou č. 1 se navrhují pouze dílčí změny 
platného územního plánu, které nemají dopad na stanovenou koncepci rozvoje obce, 
na ekologické funkce krajiny, cílové charakteristiky krajiny, krajinný ráz a vymezený 
územní systém ekologické stability.  

(20a)  Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. 
V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na za-
jištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.  

Podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny jsou zajištěny v platném územním 
plánu, Změnou č. 1 se nenavrhují žádné plochy ani koridory, které by mohly migrační 
propustnost krajiny zhoršit, stejně tak se nevymezují žádné zastavitelné plochy, které by 
směřovaly ke srůstání obce Albrechtice se sousedními sídly. 

(21)  Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbyt-
né pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových 
oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina 
negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je za-
chování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, 
způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních 
porostů a zachování prostupnosti krajiny.  

V platném územním plánu jsou stávající plochy veřejně přístupné zeleně zachovány 
a doplněny nově navrženými plochami. Změnou č. 1 se do stávajících ani do navržených 
ploch veřejně přístupné zeleně nezasahuje, prostupnost krajiny není návrhem rozvojo-
vých ploch v platném územním plánu ani ve Změně č. 1 omezena. 

(22)  Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního 
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji 
hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, tu-
ristickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pě-
ší, cyklo, lyžařská, hipo). 

Řešeným územím procházejí tři stávající cyklotrasy; platný územní plán je zachovává 
a doplňuje návrhem nových cyklotras a cyklostezek. Změnou č. 1 se do stávajících 
ani navržených cyklotras a cyklostezek nezasahuje.  
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(23)  Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalit-
nění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťo-
vání dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat 
rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení 
souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní želez-
niční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo 
zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy 
pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených 
koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně 
předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu pů-
sobení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti 
budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).  

Návrhy nové dopravní a technické infrastruktury (především návrh přeložky silnice I/11, 
návrh nových vedení VVN, VN a návrh přeložek VTL plynovodů) jsou obsaženy 
v platném územním plánu, převážně jde o záměry přebírané ze Zásad územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje, kdy územní plán musí tuto nadřazenou dokumentaci respek-
tovat. Změnou č. 1 se nová dopravní infrastruktura nenavrhuje, návrh technické in-
frastruktury je doplněn o návrh zdvojení přivaděče Ostravského oblastního vodovodu 
Bludovice – Karviná DN 600 a o návrh kanalizační stoky pro odkanalizování oblasti Dol-
ního Těrlicka na ČOV Albrechtice, trasa vedení VVN 110 kV, navržená v platném územ-
ním plánu, se upravuje tak, aby byla v souladu se Zásadami územního rozvoje Morav-
skoslezského kraje (jde o záměr označený EZ6). Plochy pro novou obytnou výstavbu 
jsou od plochy vymezené pro výstavbu přeložky I/11 dostatečně vzdáleny, aby byl nega-
tivní vliv dopravy na obytné území eliminován. 

(24)  Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany 
veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové 
výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet 
podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti oby-
vatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet 
v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklis-
tickou).  

Zlepšení dopravní dostupnosti území je řešeno již v platném územním plánu návrhem 
přeložky silnice I/11; jde o záměr nadmístního významu, který neřeší dopravní zátěž 
v obci Albrechtice, ale odstraňuje nevhodné vedení této silnice zástavbou Havířova 
a Těrlicka. Pro veškeré zastavitelné plochy, vymezené v platném územním plánu, je na-
vržena potřebná dopravní a technická infrastruktura; Změnou č. 1 se nové zastavitelné 
plochy nevymezují. 

(24a)  Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních 
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu vý-
znamnému zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet 
podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydle-
ní. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný 
odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.  

Změnou č. 1 se nevymezují žádné zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu. 
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(25)  Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cí-
lem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch po-
třebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymeze-
ní území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přiro-
zené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu 
jako alternativy k umělé akumulaci vod.  

V řešeném území se s realizací staveb ani opatření na ochranu před povodněmi 
ani s vymezením území určených k řízeným rozlivům povodní neuvažuje. Přirozená re-
tence srážkových vod v zástavbě je zajištěna již v platném územním plánu stanovením 
nízkého koeficientu zastavění pozemků, který umožňuje vsak dešťových vod přímo 
na pozemku. 

(26)  Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat 
a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika 
vzniku povodňových škod.  

V platném územním plánu nejsou v záplavovém území vymezeny žádné zastavitelné 
plochy, ani Změnou č. 1 se zastavitelné plochy v záplavovém území nevymezují.   

(27)  Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž 
podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými re-
gionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto 
obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v ob-
lastech se specifickými geografickými podmínkami.  

 Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení 
(klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou 
posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje.  

 Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní 
i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, 
efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně 
jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými před-
poklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.  

V platném územním plánu je rozvoj veřejné infrastruktury řešen koordinovaně, 
s ohledem na její účelné využívání. Změnou č. 1 se navrhuje rozšíření vodovodu v ulici 
Rakovecké, úprava návrhu vodovodu v lokalitě Pardubická a úpravy řešení návrhu ka-
nalizace – úprava návrhu kanalizace na Pacalůvce, úprava návrhu kanalizace v ulici Pí-
sečné a doplnění návrhu odkanalizování oblasti Dolního Těrlicka na ČOV Albrechtice. 

(28)  Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požado-
vat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na ve-
řejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné in-
frastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

V platném územním plánu je stanoven další rozvoj území obce v souladu s požadavky 
na udržitelný rozvoj území včetně nároků na veřejnou infrastrukturu a včetně zajištění 
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ochrany veřejných prostranství. Změnou č. 1 se navržená koncepce rozvoje obce nemě-
ní.  

(29)  Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vyme-
zovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy 
nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch 
rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s poža-
davky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a do-
stupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosa-
žitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhod-
né sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to 
vhodné. 

Návaznost silniční, železniční, pěší a cyklistické dopravy a řešení dopravních systémů, 
umožňujících propojení obytných, výrobních i rekreačních ploch obce, je obsaženo již 
v platném územním plánu, Změnou č. 1 se navržený systém nemění. 

(30)  Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti 
i v budoucnosti. 

Dodávka pitné vody v řešeném území je zajištěna ze zdrojů Ostravského oblastního vo-
dovodu, v odpovídající kvalitě a dostatečné kapacitě, likvidace odpadních vod ze značné 
části obce je zajištěna na obecní ČOV. V platném územním plánu se navrhuje dobudo-
vání chybějícího vodovodu a kanalizace, Změnou č. 1 se celková koncepce zásobování 
pitnou vodou ani likvidace odpadních vod nemění; ze záměrů nadmístního významu se 
doplňuje návrh kanalizační stoky pro odkanalizování oblasti Dolního Těrlicka na ČOV 
Albrechtice, ostatní drobné úpravy navržených vodovodních a kanalizačních řadů jsou 
nepodstatné (viz kap. F.4.2.1).  

(31)  Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace je-
jich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobová-
ní území energiemi. 

S výrobou energie z obnovitelných zdrojů ve větším měřítku se na území obce nepočítá 
ani v platném územním plánu ani ve Změně č. 1.  

(32)  Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhod-
něných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdra-
vé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. 

Netýká se obce Albrechtice. 
 

3. Rozvojové oblasti a rozvojové osy      

     Území obce Albrechtice je součástí Metropolitní rozvojové oblasti Ostrava OB2; její vyme-
zení, důvody vymezení a úkoly pro územní plánování jsou stanoveny v bodě: 

(41) OB2 Metropolitní rozvojová oblast Ostrava 

Vymezení: 
Území obcí z ORP Bílovec (bez obcí v jihozápadní části), Bohumín, Český Těšín, Frýdek-Místek 
(bez obcí v jihovýchodní části), Havířov, Hlučín (bez obcí v severní části), Karviná, Kopřivnice 
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(bez obcí ve střední části), Kravaře (jen obce v jihozápadní části), Orlová, Opava (bez obcí 
v západní a jižní části), Ostrava, Třinec (bez obcí v jižní a jihovýchodní části), Frýdlant 
nad Ostravicí (jen obce v severní části). 

Důvody vymezení: 
Území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Ostravy a mnohostranným půso-
bením husté sítě vedlejších center a urbanizovaného osídlení. Jde o velmi silnou koncentraci 
obyvatelstva a ekonomických činností, pro kterou je charakteristický dynamický rozvoj mezi-
národní spolupráce se sousedícím polským regionem Horního Slezska; výrazným předpokla-
dem rozvoje je v současnosti budované napojení na dálniční síť ČR a Polska, jakož i poloha 
na II. a III. tranzitním železničním koridoru.  

Úkoly pro územní plánování:     
Pořídit územní studie řešící zejména vzájemné vazby veřejné infrastruktury – tento úkol nelze 
řešit Územním plánem Albrechtice. 
 
4. Specifické oblasti      

     Území obce Albrechtice je součástí specifické oblasti Karvinsko SOB4. Její vymezení, dů-
vody vymezení a kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní 
plánování jsou stanoveny v bodě: 

(72) SOB4 Specifická oblast Karvinsko 

Vymezení: 
Území obcí z ORP Bohumín, Havířov (severní část), Karviná, Orlová (jižní a východní část). 
Oblast je součástí Metropolitní rozvojové oblasti OB2 Ostrava. 

Důvody vymezení: 
a) Potřeba napravit strukturální postižení ekonomiky v oblasti, způsobené zejména út-

lumem těžkého průmyslu a racionalizací těžby uhlí a odstranit následky tohoto posti-
žení, zejména vysokou nezaměstnanost v kontextu Metropolitní rozvojové oblasti OB2 
Ostrava. 

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

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

d) Potřeba řešit problematiku využívání významných zdrojů energetických nerostných 
surovin 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, 
d)      kvalitu ovzduší Karvinska. 
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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 – v obci Albrechtice se plochy vhodné k přestavbě nevyskytují, stávající zástavba 
je stabilizovaná 

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 – v obci Albrechtice se devastované plochy vhodné pro rekultivaci a revi-
talizaci nevyskytují  

c) koncepčně řešit začlenění ploch rekultivovaných po těžbě, s přihlédnutím k možnosti 
začlenit kvalitní biotopy do územního systému ekologické stability – plochy po těžbě se 
na území obce Albrechtice nevyskytují 

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 platném územním plánu 
jsou stávající plochy veřejné zeleně respektovány a doplněny novými plochami, do les-
ních porostů se nezasahuje, s výjimkou návrhu přeložky silnice I/11 – v tomto případě 
jde o záměr nadřazené územně plánovací dokumentace, který je třeba respektovat; 
Změnou č. 1 se do ploch zeleně ani lesních porostů nezasahuje  

e) prověřit možnosti umístění průmyslové zóny o velikosti cca 100 až 200 ha, včetně 
možnosti využití ploch brownfields – na území obce Albrechtice taková možnost není 

f) vytvářet v rozsahu možností územního plánování územní podmínky pro zlepšování 
kvality ovzduší se zohledněním programů zlepšování kvality ovzduší – nelze řešit 
územním plánem Albrechtice, na území obce nejsou žádné významnější zdroje znečiš-
tění ovzduší.  

 

5. Koridory a plochy dopravní infrastruktury      

     Územím obce Albrechtice prochází koridor železniční dopravy ŽD9. Jeho vymezení, důvo-
dy vymezení a úkoly pro územní plánování jsou stanoveny v bodě: 

(95b) ŽD9 

Vymezení: 
Koridor Ostrava-Svinov – Havířov – Český těšín 

Důvody vymezení: 
Koridor pro budoucí modernizaci trati v rámci soudržnosti, propojení a interoperability, sou-
část TEN-T. 

Úkoly pro územní plánování: 
Vymezit koridor pro železniční spojení Ostrava-Svinov – Havířov – Český Těšín. 

Změnou č. 1 se do územního plánu doplňuje požadavek na respektování koridoru železniční 
dopravy Ostrava-Svinov – Havířov – Český Těšín pro modernizaci železniční trati č. 321 (Opa-
va – Ostrava – Havířov – Český Těšín); modernizace trati bude realizována ve stávajících plo-
chách dopravy drážní DD.  
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6. Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů      

     Na území obce Albrechtice nejsou vymezeny žádné koridory ani plochy technické in-
frastruktury republikového významu. 
 
7. Další úkoly pro ministerstva, jiné ústřední správní úřady a pro územní plánování      

     Území obce Albrechtice se tyto úkoly netýkají. 

 

b) Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou Moravskoslezským 
krajem   

V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje je území obce Albrechtice zařaze-
no do rozvojové oblasti OB2 Ostrava a do specifické oblasti SOB4 – Karvinsko. 

Pro rozvojovou oblast OB2 Ostrava jsou stanoveny následující úkoly pro územní plánová-
ní: 

- 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 platném územ-
ním plánu je vymezena plocha pro přeložku silnice I/11, je navrženo zdvojení vedení VVN 
V 460 (Nošovice – Albrechtice), výstavba vedení VVN 110 kV z TS Albrechtice do TS 110/22 
kV Karviná – Doly, vedení VVN 110 kV EZS – TR Albrechtice, trasa VTL plynovodu DN 500 
PZP Třanovice – hranice okresu Karviná – Karviná Doly, obnova VTL plynovodu DN 500 Al-
brechtice – Český Těšín (Žukov) a obnova VTL plynovodu DN 500 Havířov (Suchá) – Al-
brechtice, s dílčími přeložkami mimo zastavěné území a jsou vymezeny skladebné části re-
gionálního ÚSES. Změnou č. 1 je provedena úprava navržené trasy vedení VVN 110 kV z TS 
Albrechtice do TS Karviná-Doly, tak aby byla v souladu se Zásadami územního rozvoje Mo-
ravskoslezského kraje, a pro navržené trasy se nově vymezují energetické koridory. Dále se 
doplňuje návrh kanalizační stoky pro odkanalizování oblasti Dolního Těrlicka na ČOV Al-
brechtice a požadavek na respektování koridoru železniční dopravy Ostrava-Svinov – Haví-
řov – Český Těšín pro modernizaci železniční trati č. 321 (Opava – Ostrava – Havířov – Čes-
ký Těšín).  

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

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

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

a v prolukách stávající zástavby – na území obce Albrechtice se plochy brownfields 
vhodné k novému využití nevyskytují; zastavitelné plochy, vymezené v platném územ-
ním plánu, přednostně využívají proluk mezi stávající rozptýlenou zástavbou; Změnou 
č.1 se nové zastavitelné plochy nevymezují   

- výhradně se zajištěním dopravního napojení na existující nebo plánovanou nadřazenou 
síť silniční, resp. železniční infrastruktury – splněno, řešeným územím prochází navrže-
ná přeložka silnice I/11 a celostátní železniční trať č. 321  

- mimo stanovená záplavová území (v záplavových územích pouze výjimečně a ve zvláště 
odůvodněných případech) – splněno, v platném územním plánu nejsou v záplavovém 



15 
 

území vymezeny žádné zastavitelné plochy, Změnou č. 1 se nové zastavitelné plochy 
nevymezují.   

- Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel ne-
zbytné plochy – s výstavbou protipovodňových opatření se na území obce Albrechtice neu-
važuje; obec leží pod přehradní hrází vodní nádrže Těrlicko a záplavy zde v podstatě ne-
hrozí. Stanovená záplavová území Stonávky a Chotěbuzky zahrnují pouze vlastní toky 
a jejich břehové porosty.  

- V rámci ÚP obcí vymezit v odpovídajícím rozsahu plochy veřejných prostranství a veřejné 
zeleně – splněno v dostatečném rozsahu již v platném územním plánu, Změnou č. 1 se no-
vé zastavitelné plochy ani plochy veřejných prostranství nevymezují. 

 
     Pro specifickou oblast SOB4 – Karvinsko jsou stanoveny následující úkoly pro územní plá-
nování: 
- Vytvářet územní podmínky pro rekultivaci a následné polyfunkční využití území postiže-

ného těžbou s využitím hodnotných přírodních prvků vzniklých v rámci přirozené sukcese 
i cílené rekultivace s jejich vhodným začleněním do systému zeleně s cílem zachování eko-
logické stability a prostupnosti krajiny – na území obce Albrechtice nejsou žádné plochy 
vhodné k rekultivaci a následné polyfunkční využití, území obce není postiženo projevy 
těžby. 

- Vymezovat v územně plánovací dokumentaci odpovídající plochy veřejných prostranství, 
veřejné zeleně a plochy pro rozvoj krátkodobé rekreace ve vazbě na sídla a jejich bezpro-
střední okolí – plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně jsou v dostatečném rozsahu 
vymezeny již v platném územním plánu, Změnou č. 1 se nové plochy nevymezují. 

- 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 jsou obsaženy následující plochy 
a koridory veřejné infrastruktury a ÚSES, týkající se území obce Albrechtice: 
- D32  Životice – Český Těšín, přeložka, dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy 

        – veřejně prospěšná stavba  
- E10 Vedení EZS – TR Albrechtice (VVN), vedení 1x110 kV pro vyvedení výkonu z EZS, 

včetně rozvodny 110 kV – veřejně prospěšná stavba 
- E45 Nošovice – Albrechtice (VVN) – zvýšení přenosové kapacity vedení 400 kV VVN 

460 – veřejně prospěšná stavba 
- EZ6 TS 110/22 kV Karviná-Doly včetně přívodního vedení VVN 110 kV z TS Albrechtice 

– veřejně prospěšná stavba 
- P2 (PZP Třanovice-) hranice okresu Karviná – Karviná Doly (VTL), výstavba plynovodu 

DN 500 pro oblast Karviná-Doly – veřejně prospěšná stavba 
- P5 Albrechtice – Český Těšín (Žukov) – obnova VTL plynovodu DN 500 s dílčími pře-

ložkami mimo zastavěné území – veřejně prospěšná stavba 
- P22 Havířov (Suchá) – Albrechtice – obnova VTL plynovodu DN 500 s přeložkami mi-

mo zastavěné území, včetně jižního obchvatu Albrechtic – veřejně prospěšná 
stavba 

- regionální biokoridor ÚSES č. 618 – veřejně prospěšné opatření 
- regionální biocentrum ÚSES č. 163 Loucký les – veřejně prospěšné opatření. 
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Územní plán Albrechtice je zpracován v souladu se Zásadami územního rozvoje Moravsko-
slezského kraje (ZÚR MSK); všechny výše uvedené záměry veřejné infrastruktury a plochy 
a koridory regionálního ÚSES jsou v platném územním plánu obsaženy. Změnou č. 1 se upra-
vuje trasa vedení VVN 110 kV z TS Albrechtice do TS Karviná-Doly, navržená v platném územ-
ním plánu, tak aby byla v souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, 
a pro navržené trasy se nově vymezují energetické koridory, v návaznosti na územní plány 
sousedních obcí.   

V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje jsou dále stanoveny požadavky 
na řešení a vzájemnou koordinaci v ÚPD obcí při vymezování některých záměrů. Území obce 
Albrechtice se týká pouze jediný záměr: 

- Kanalizace Těrlicko – Albrechtice, napojení části Těrlicka na ČOV Albrechtice – tento zá-
měr nebyl v platném územním plánu obsažen, Změnou č. 1 se do územního plánu doplňuje 
návrh odkanalizování oblasti Dolního Těrlicka na ČOV Albrechtice – návrh stoky splaškové 
kanalizace, vedené podél toku Stonávky do stávající čerpací stanice, která bude kapacitně 
posílena, a výtlačného kanalizačního řadu z čerpací stanice do stávající kanalizace.  

 
     V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje jsou vymezeny základní oblasti 
krajinného rázu (krajinné oblasti) a typy krajin, resp. jejich cílové charakteristiky a možnosti 
ohrožení. Dále jsou formulovány zásady pro rozhodování o změnách v území, a to jak 
pro oblasti krajinného rázu, tak pro typy krajiny, které se v daných oblastech vyskytují. 

Území obce Albrechtice spadá převážně do krajinné oblasti Podbeskydí, severní okraj ob-
ce do krajinné oblasti Ostravsko-Karvinsko.  

Krajinná oblast Podbeskydí představuje oblast úpatních členitých pahorkatin až vrchovin 
Slezských a Moravských Beskyd; je to harmonická krajina, spíše drobnějšího měřítka, s růz-
norodou krajinnou scénou s výrazným projevem zalesněných krajinných horizontů a kultur-
ních dominant, velmi citlivá na změny krajinného rázu. Pro krajinnou oblast Podbeskydí jsou 
stanoveny následující zásady pro rozhodování o změnách v území: 

- Chránit historické architektonické a urbanistické znaky památkově chráněných sídel 
včetně jejich vnějšího obrazu – netýká se obce Albrechtice. 

- Chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů 
a krajinných, resp. kulturně historických dominant (Štramberk – hrad Trúba, hrad Starý 
Jičín, Hukvaldy): 
- nevytvářet nové pohledové bariéry; 
- novou zástavbu umisťovat přednostně mimo pohledově exponovaná území; 
- v případě nových liniových staveb energetické infrastruktury riziko narušení mini-

malizovat v závislosti na konkrétních terénních podmínkách vhodných vymezením 
koridoru trasy a lokalizací stožárových míst. 

V platném Územním plánu Albrechtice se nenavrhují nové pohledové bariéry, zástavba 
není navržena v pohledově exponovaných lokalitách; Změnou č. 1 se nové zastavitelné 
plochy nevymezují. Nové liniové stavby energetické infrastruktury, navržené v platném 
územním plánu, jsou přebírány ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a je 
tedy nutno je respektovat; stožárová místa se územním plánem nenavrhují. 

- Chránit historické krajinné struktury – na území obce Albrechtice se historické krajinné 
struktury nevyskytují. 
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- Stabilizovat stávající poměr ploch polních a trvalých zemědělských kultur, lesa, vodních 
ploch a zástavby – Změnou č. 1 dochází k jen k nepatrnému záboru půdy – 0,02 ha, nao-
pak zábor 0,22 ha zemědělské půdy se z územního plánu vypouští (původně vymezené 
rozvojové plochy se ruší); lesní pozemky se nezabírají.  

- Ochrana místních kulturně historických dominant, zejména sakrálních a ostatních histo-
rických staveb – ochrana místních kulturně historických dominant (filiální kostel sv. Petra 
a Pavla na ulici Školní, kostel sv. Petra a Pavla na ulici Obecní) je zajištěna již v platném 
územním plánu; Změnou č. 1 nejsou kulturně historické dominanty nijak ohroženy. 

 
Krajinná oblast Ostravsko-Karvinsko představuje reliéf významně antropogenně změně-

ný hlubinnou těžbou uhlí, výrazně sídelní a industriální typ krajiny se zbytky původního ze-
mědělského a rybníkářského využití, s významnými fragmenty důlních zařízení a starých 
průmyslových provozů a silnými projevy dopravy a průmyslových suburbií. V krajinné oblasti 
Ostravsko-Karvinsko platí kromě zásad pro rozhodování o změnách v území platných 
pro konkrétní typ krajiny také zásady pro krajinu sídelní a pro krajinu ovlivněnou hlubinnou 
důlní činností.  

Území obce Albrechtice tvoří krajina zemědělská harmonická (převážná část území obce), 
krajina ovlivněná hlubinnou důlní činností (severní okraj území obce), lesní krajina (severový-
chodní okraj území obce) a krajina s vyšším podílem vodních ploch (jižní okraj území obce). 

 
Pro krajinu zemědělskou harmonickou jsou definována možná ohrožení: 

- Necitlivá zástavba příměstských území (suburbie) – v platném územním plánu nejsou vy-
mezeny zastavitelné plochy, které by umožnily necitlivou zástavbu; vymezené zastavitelné 
plochy respektují strukturu stávající rozptýlené zástavby (slezský typ zástavby) a navazují 
na zastavěné území; Změnou č. 1 se nové zastavitelné plochy nevymezují. 

- Rozsáhlejší zástavba mimo zastavěná území – převážná většina území obce Albrechtice 
(kromě centrální části obce) představuje typickou slezskou rozptýlenou zástavbu, kdy jsou 
jednotlivé usedlosti rozptýleny v krajině; zastavitelné plochy vymezené v platném územ-
ním plánu navazují na zastavěné území jak v centrální části obce, tak i v území 
s rozptýlenou zástavbou a respektují původní charakter rozptýlené zástavby. 

- Zatížení území dopravou nebo koncentrací výrobních či rekreačních aktivit – na území 
obce Albrechtice se nevyskytují žádné koncentrované rekreační aktivity, ani větší výrobní 
areály, které by vyvolávaly zatížení území dopravou; dopravní zatížení silnic procházejí-
cích obcí není nadměrné.   

- Přejímání cizorodých architektonických a urbanistických prvků – nelze řešit územním plá-
nem. 

- Vnášení nových dominant (industriálního nebo technického charakteru) – v platném 
územním plánu ani ve Změně č. 1 nejsou na území obce navrženy plochy pro žádné nové 
dominanty, industriálního ani technického charakteru.  

Zásady pro rozhodování o změnách v území pro krajinu zemědělskou harmonickou jsou 
následující: 

- Respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel – nemovité kulturní památ-
ky i stavební dominanty obce jsou respektovány již v platném územním plánu, Změnou 
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č. 1 se do nich nezasahuje; cennými urbanistickými znaky se obec Albrechtice nevyznaču-
je. 

- Zachovávat harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny – harmonický vztah sídla 
a zemědělské krajiny je zachován, platný územní plán vymezuje zastavitelné plochy pře-
vážně pro výstavbu rodinných domů; vymezené zastavitelné plochy navazují na zastavěné 
území a zachovávají strukturu rozptýlené zástavby a stávající typický ráz slezské krajiny. 
Změnou č. 1 se nové zastavitelné plochy nevymezují. 

- Stabilizovat stávající poměr zemědělských kultur, lesa, vodních ploch a zástavby – Změ-
nou č. 1 dochází jen k nepatrnému záboru zemědělské půdy – 0,02 ha, naopak zábor 
0,22 ha zemědělské půdy se z územního plánu vypouští (původně vymezené rozvojové 
plochy se ruší); lesní pozemky se nezabírají.  

- Pro bydlení a občanskou vybavenost využívat rezervy v rámci zastavěného území, nová 
zastavitelná území vymezovat především v návaznosti na zastavěná území při zohlednění 
pohledové exponovanosti lokality a dalších podmínek ochrany přírodních a estetických 
hodnot krajiny – uvnitř zastavěného území nejsou žádné rezervy pro novou výstavbu; za-
stavitelné plochy jsou vymezeny v návaznosti na zastavěná území a mimo pohledově ex-
ponované lokality již v platném územním plánu; Změnou č. 1 se nové zastavitelné plochy 
nevymezují. Přírodní hodnoty území obce, tvořené především lesními porosty a břehovými 
porosty vodních toků, nejsou narušeny. 

- Nepřipouštět nové rozsáhlejší rezidenční areály nebo rekreační centra mimo hranice za-
stavěného území zejména v pohledově exponovaných územích – v platném územním 
plánu ani ve Změně č. 1 se nenavrhují rezidenční areály ani rekreační centra. 

- Pro nové ekonomické aktivity přednostně využívat ploch a areálů brownfields – na území 
obce Albrechtice se nenacházejí žádné plochy brownfields, které by bylo možno využít 
pro nové ekonomické aktivity. 

- O umisťování kapacitních rekreačních zařízení a sportovně rekreačních areálů (vč. nava-
zující dopravní a technické infrastruktury) rozhodovat výhradně na základě vyhodnocení 
únosnosti krajiny – v platném územním plánu ani ve Změně č. 1 se nenavrhují plochy 
pro rekreační zařízení ani pro kapacitní sportovně rekreační areály; plocha, vymezená 
v platném územním plánu pro vybudování nového hřiště, má pouze lokální význam. 

- Chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů 
a krajinných, resp. kulturně historických dominant, v případě nových liniových staveb 
energetické infrastruktury toto riziko minimalizovat v závislosti na konkrétních terénních 
podmínkách vhodným vymezením koridoru trasy a lokalizací stožárových míst – v plat-
ném územním plánu ani ve Změně č. 1 se nenavrhují žádné záměry, jejichž realizací 
by mohlo dojít k narušení harmonického měřítka krajiny nebo pohledového obrazu vý-
znamných krajinných horizontů. Záměry výstavby nových liniových staveb energetické in-
frastruktury – nových vedení VVN a VTL plynovodů – jsou přebírány ze Zásad územního 
rozvoje Moravskoslezského kraje a jejich trasy nelze měnit; lokalizace stožárových míst 
není předmětem řešení územního plánu. 

- Chránit plochy rozptýlené krajinné zeleně a trvalých zemědělských kultur (trvalé travní 
porosty, sady, zahrady) – rozptýlená krajinná zeleň tvoří především břehové porosty vod-
ních toků a remízky v polích, do těch se územním plánem ani jeho Změnou č. 1 nezasahu-
je. Trvalé zemědělské kultury jsou v co největší míře chráněny, zábor trvalých travních po-
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rostů v platném územním plánu činí 17,44 ha, zábor zahrad 1,17 ha; Změnou č. 1 se zábor 
trvalých travních porostů ani zahrad nenavrhuje. 

Pro krajinu ovlivněnou hlubinnou důlní činností jsou definována možná ohrožení: 

- Úplná likvidace historických provozů dolů a hutí a souvisejících objektů a krajinných 
struktur. 

- Necitlivá rekultivace devastovaných ploch. 

Tato ohrožení se netýkají obce Albrechtice – na jejím území se nenacházejí provozy dolů 
ani hutí, ani plochy devastované důlní činností.  

Pro krajinu ovlivněnou hlubinnou důlní činností jsou stanoveny následující zásady 
pro rozhodování o změnách v území: 

- Podpora polyfunkčního využití rekultivovaných a revitalizovaných ploch dotčených 
těžbou a úpravou černého uhlí ve vazbě na vlastnosti, požadavky a hygienické podmínky 
okolního území – netýká se území obce Albrechtice, plochy dotčené těžbou a úpravou 
černého uhlí se zde nevyskytují. 

- Ochrana technických památek souvisejících s ukončenou těžbou a úpravou černého uhlí 
nebo hutnictvím železa, podpora jejich případné adaptace pro další využití (např. občan-
ská vybavenost) – netýká se území obce Albrechtice, technické památky tohoto typu se 
zde nevyskytují. 

- Ochrana ekologicky cenných biotopů v lokalitách s vazbou na segmenty ÚSES – ekologic-
ky cenné biotopy představují na území obce Albrechtice především lesní porosty a břeho-
vé doprovodné porosty vodních toků. Značná část těchto ploch je začleněna do ÚSES, 
platný územní plán ani Změna č. 1 do nich nezasahuje.   

Pro krajinu lesní jsou definována možná ohrožení: 

- Velkoplošná odlesnění – velkoplošná odlesnění se v platném územním plánu v krajině 
lesní nenavrhují, zábor lesních pozemků v krajině lesní činí pouze 0,13 ha, z toho 0,03 ha 
pro navrženou autobusovou točnu v lokalitě Paseky a 0,10 ha pro plochu vymezenou 
pro výstavbu hájenky; Změnou č. 1 se do lesních pozemků nezasahuje. 

- Zástavba mimo zastavěná území (zejména na pohledově exponovaných svazích, na kra-
jinných horizontech a v blízkosti dominant) – v platném územním plánu není v krajině 
lesní navržena žádná výstavba, s výjimkou výstavby hájenky – plocha pro výstavbu hájen-
ky je vymezena na okraji lesního porostu, mimo pohledově exponované svahy a krajinné 
horizonty a mimo dominanty; Změnou č. 1 se v krajině lesní nevymezují žádné zastavitel-
né plochy. 

- Nevhodné umisťování sportovně rekreačních areálů a zařízení cestovního ruchu 
v pohledově exponovaných lokalitách – v platném územním plánu ani ve Změně č. 1 nej-
sou navrhována žádná rekreační zařízení ani sportovně rekreační areály.  

- zánik extenzivních forem zemědělství – v řešeném území zahrnuje krajina lesní pouze 
souvislý lesní celek a přilehlé okraje zemědělské krajiny s rozptýlenou zástavbou, země-
dělská výroba je zde zanedbatelná 

- Poškozování přírodě blízkých ekosystémů – v platném územním plánu ani ve Změně č. 1 
nejsou v krajině lesní navrženy žádné záměry, které by mohly narušit přírodě blízké eko-
systémy.  
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- Změna architektonického výrazu sídla – v řešeném území zahrnuje krajina lesní pouze 
souvislý lesní celek a přilehlé okraje zemědělských pozemků s rozptýlenou zástavbou; 
v platném územním plánu je v krajině lesní vymezena pouze zastavitelná plocha pro vý-
stavbu hájenky a plocha pro výstavbu autobusové točny, Změnou č. 1 se v krajině lesní 
zastavitelné plochy nevymezují; změna architektonického výrazu sídla nehrozí. 

- Umisťování industriálních staveb a technických zařízení – v platném územním plánu nej-
sou v krajině lesní vymezeny žádné plochy pro industriální stavby; okrajově prochází kra-
jinou lesní navržený VTL plynovod DN 500/300 Stonava – Žukov, který nahradí stávající 
dožívající plynovod (v podstatě v trase stávajícího plynovodu).  

Zásady pro rozhodování o změnách v území pro krajinu lesní jsou následující: 

- Minimalizovat zásahy do lesních porostů – zábor lesních pozemků v platném územním 
plánu v krajině lesní činí pouze 0,13 ha, z toho 0,03 ha pro navrženou autobusovou točnu 
v lokalitě Paseky a 0,10 ha pro plochu vymezenou pro výstavbu hájenky; Změnou č. 1 se 
do lesních porostů v krajině lesní nezasahuje. 

- O umisťování kapacitních rekreačních zařízení a sportovně rekreačních areálů (včetně 
lyžařských sjezdovek, případně navazující dopravní a technické infrastruktury) rozhodo-
vat výhradně na základě vyhodnocení únosnosti krajiny – v platném územním plánu ani 
ve Změně č. 1 nejsou vymezeny žádné rozvojové plochy pro rekreační zařízení nebo spor-
tovně rekreační areály. 

- Pro bydlení a občanskou vybavenost přednostně využívat rezervy v rámci zastavěného 
území sídel; nová zastavitelná území vymezovat výhradně v návaznosti na zastavěná 
území při zohlednění pohledové exponovanosti a citlivosti lokalit a dalších podmínek 
ochrany přírodních a estetických hodnot krajiny; v nezastavěném území umisťovat pouze 
nezbytné stavby pro zabezpečení lesního hospodaření a zemědělství – v platném územ-
ním plánu ani ve Změně č. 1 se v krajině lesní nevymezují žádné plochy pro bydlení ani 
pro občanské vybavení; vymezena je pouze plocha pro výstavbu hájenky, tedy pro lesní 
hospodářství.  

- Chránit historické architektonické a urbanistické znaky sídel včetně jejich vnějšího obrazu 
– v platném územním plánu ani ve Změně č. 1 se v krajině lesní nevymezují žádné zastavi-
telné plochy kromě plochy pro výstavbu hájenky a plochy pro výstavbu autobusové točny; 
historické architektonické ani urbanistické znaky sídla tím nejsou narušeny.  

- Chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů 
a krajinných, resp. kulturně historických dominant, v případě nových liniových staveb 
energetické infrastruktury toto riziko minimalizovat v závislosti na konkrétních terénních 
podmínkách vhodným vymezením koridoru trasy a lokalizací stožárových míst – harmo-
nické měřítko krajiny ani pohledový obraz významných krajinných horizontů v krajině lesní 
nejsou v platném územním plánu ani ve Změně č. 1 narušeny, kulturně historické domi-
nanty se v krajině lesní nevyskytují; z nových liniových staveb energetické infrastruktury 
se v platném územním plánu navrhuje výstavba VTL plynovodu jako náhrada za stávající 
plynovod – ve stejné trase; jde o podzemní vedení. 

- Nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné 
rekreaci ani zahušťování zástavby ve stávajících lokalitách – v krajině lesní se na území 
obce Albrechtice žádné lokality staveb pro rodinnou rekreaci nevyskytují ani nenavrhují. 
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Pro krajinu s vysokým podílem povrchových vod jsou definována možná ohrožení: 

- Narušení vodního režimu (nevhodné regulace vodních toků, odstraňování břehové a do-
provodné vegetace vodních toků, povodně) – v platném územním plánu ani ve Změně 
č. 1 nejsou navrženy žádné zásahy do krajiny, které by mohly vyvolat narušení vodního re-
žimu. 

- Ohrožení kvality povrchových a podzemních vod – v platném územním plánu ani ve Změ-
ně č. 1 nejsou v krajině s vysokým podílem povrchových vod vymezeny žádné zastavitelné 
plochy, které by mohly ohrozit kvalitu povrchových a podzemních vod. 

- Sukcesní zarůstání trvalých travních porostů a jejich převod na jiný způsob využití – suk-
cesní zarůstání trvalých travních porostů nelze ovlivnit územním plánem, jejich převod 
na jiný způsob využití se v krajině s vysokým podílem povrchových vod v platném územ-
ním plánu ani ve Změně č. 1 nenavrhuje. 

- Nadměrná nebo nevhodná urbanizace lokalit přesahující kapacitu území – v platném 
územním plánu je v krajině s vysokým podílem povrchových vod vymezeno jen několik 
drobných ploch určených pro výstavbu rodinných domů v prolukách mezi stávající zástav-
bou; Změnou č. 1 se nové zastavitelné plochy nevymezují. 

Zásady pro rozhodování o změnách v území pro krajinu s vysokým podílem povrchových 
vod jsou následující: 

- Preferovat ochranu nivních biotopů, lučních porostů, lesní a mimolesní rozptýlené zeleně 
včetně vodního režimu těchto krajinných segmentů a jejich retenční funkce – v platném 
územním plánu je v krajině s vysokým podílem povrchových vod vymezeno jen několik 
drobných ploch určených pro výstavbu rodinných domů v prolukách mezi stávající zástav-
bou, Změnou č. 1 se nové zastavitelné plochy nevymezují; nivní biotopy, luční porosty ani 
vzrostlá zeleň včetně vodního režimu nejsou ohroženy. 

- Pro bydlení a občanskou vybavenost přednostně využívat rezervy v rámci zastavěného 
území, nové zastavitelné plochy vymezovat výhradně v návaznosti na zastavěná území 
při zohlednění pohledové exponovanosti lokality a dalších podmínek ochrany přírodních 
a kulturních hodnot krajiny – v platném územním plánu je v krajině s vysokým podílem 
povrchových vod vymezeno jen několik drobných ploch určených pro výstavbu rodinných 
domů v prolukách mezi stávající zástavbou; Změnou č. 1 se nové zastavitelné plochy ne-
vymezují. 

- O umisťování kapacitních rekreačních zařízení a sportovně rekreačních areálů (vč. nava-
zující dopravní a technické infrastruktury) rozhodovat výhradně na základě vyhodnocení 
únosnosti krajiny; zejména na území CHKO Poodří nesmí být překročena kritická mez re-
kreačního využití ve vztahu k zájmům ochrany přírody a krajiny – v platném územním 
plánu ani ve Změně č. 1 se v krajině s vysokým podílem povrchových vod nenavrhují 
ani kapacitní rekreační zařízení ani sportovně rekreační areály. 

- Nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné 
rekreaci ani zahušťování zástavby ve stávajících lokalitách – v platném územním plánu 
ani ve Změně č. 1 se v krajině s vysokým podílem povrchových vod nenavrhují lokality ur-
čené pro stavby k rodinné rekreaci; stávající lokality se zde nenacházejí. 
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     Podle Územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje (Atelier                     
T-plan, s.r.o., květen 2013) spadá západní část území obce Albrechtice do specifické krajiny 
E-01 Ostrava – Karviná, východní část území do specifické krajiny F-06 Třinec – Těšín. 
Pro jednotlivé specifické krajiny jsou navržena opatření pro zajištění cílových charakteristik 
krajiny. 

     Pro specifickou krajinu E-01 Ostrava – Karviná jsou stanovena následující opatření 
pro zajištění cílových charakteristik krajiny:  

- Koordinace zájmů těžby černého uhlí s ochranou civilizačních, kulturně historických 
a přírodních hodnot území – toto opatření se netýká obce Albrechtice, její území těžbou 
černého uhlí není dotčeno.  

- Postupná revitalizace brownfields a ploch dotčených těžbou, resp. úpravou černého uhlí 
a jejich polyfunkční využití v návaznosti na potřeby a charakter okolního území – toto 
opatření se netýká obce Albrechtice, na jejím území se brownfields ani plochy dotčené 
těžbou a zpracováním černého uhlí nevyskytují.  

- Pro rozvoj, doplnění a zkvalitnění systémů dopravní a technické infrastruktury přednost-
ně využívat koridory stávajících sítí, plochy brownfields a revitalizované plochy po těžbě, 
resp. úpravě uhlí – na území obce Albrechtice se plochy brownfields ani revitalizované 
plochy po těžbě nebo úpravě uhlí nevyskytují; trasy navržených energetických sítí 
ve značné míře využívají koridory stávajících sítí.  

- Identifikace, ochrana a citlivé využití dochovaných historických souborů a technických 
zařízení jako cenných stop industriálního využití krajiny – toto opatření se netýká obce 
Albrechtice, na jejím území se historické soubory ani technická zařízení dokumentující in-
dustriální využití krajiny nenacházejí.  

- Chránit enklávy rozptýlené slezské zástavby situované mimo dosah povrchových vlivů 
pokračující těžby uhlí před nadměrným zahušťováním zástavby. V rámci aktualizace ZÚR 
MSK uplatnit pro k. ú. Skřečoň, Záblatí, Rychvald, Heřmanice, Michálkovice, Radvanice, 
Bartovice, Horní Datyně, Václavovice, Šenov, Petřvald, Rychvald, Lutyně, Dolní Lutyně, 
Prstná, Petrovice u Karviné, Dolní Marklovice, Havířov město, Dolní Datyně, Bludovice, 
Prostřední Bludovice a Životice požadavek na stanovení příslušných regulativů v územ-
ních plánech dotčených obcí – netýká se obce Albrechtice.  

- Koordinovat požadavky na vymezování nových ploch pro bydlení v obcích na obvodu 
velkých měst (Ostrava, Bohumín, Karviná, Havířov) vystavených účinkům suburbanizace – 
Změnou č. 1 se nevymezují žádné nové plochy pro obytnou výstavbu. 

- Zachovat celistvost lesních celků v prostoru mezi Ostravou, Vratimovem, Havířovem 
a Orlovou – toto opatření se netýká obce Albrechtice. 

- Postupně utvářet systém zelených pásů v krajině a za tímto účelem: 

- podporovat funkční a prostorové posílení krajinných os tvořených sítí vodních toků 
s doprovodem břehových porostů (Odra, Opava, Ostravice, Lučina, Stonávka a jejich 
přítoky), zeleně, a ochranu přirozených odtokových poměrů v údolních nivách – plat-
ným územním plánem ani Změnou č. 1 se do břehových porostů vodních toků nezasa-
huje. 

- chránit a postupně doplňovat strukturu nelesní zeleně o přírodně hodnotné prvky, 
vzniklé v rámci cílené rekultivace nebo přirozené sukcese na antropicky přeměněných 
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plochách – na území obce Albrechtice se antropicky přeměněné plochy vhodné 
k rekultivaci na přírodně hodnotné prvky nevyskytují. 

- Ochrana a funkční posílení historické rybniční soustavy mezi Vrbicí, Rychvaldem a Orlo-
vou – toto opatření se netýká obce Albrechtice.  
 

        Pro specifickou krajinu F-06 Třinec – Těšín jsou stanovena následující opatření pro zajiš-
tění cílových charakteristik krajiny:  

- Pro rozvoj, doplnění a zkvalitnění systémů dopravní a technické infrastruktury 
a pro umístění nových ekonomických aktivit přednostně využívat koridory stávajících sítí, 
resp. plochy brownfields – na území obce Albrechtice se plochy brownfields nevyskytují; 
trasy navržených energetických sítí ve značné míře využívají koridory stávajících sítí.  

- Zachovat stávající strukturu osídlení s převahou malých sídel a rozptýlené slezské zástav-
by. Omezit rostoucí plošný rozsah nové obytné zástavby u vesnických sídel a zahušťování 
slezské zástavby. Nové rozvojové plochy pro bydlení a ekonomické aktivity navrhovat cit-
livě s ohledem na ochranu nezastavěného území (pohledový obraz, zachování krajinných 
struktur), dostupnost dopravní a technické infrastruktury a s ohledem na celkovou urba-
nistickou koncepci sídel – Změnou č. 1 se nevymezují žádné nové zastavitelné plochy, 
koncepce rozvoje obce stanovená platným územním plánem zůstává zachována. 

- V okolí vodních nádrží Žermanice a Těrlicko stabilizovat územní rozsah stávajících lokalit 
s převahou objektů individuální rodinné rekreace, nepřipustit vznik nových zastavitelných 
území s touto funkcí. Přírůstek kapacit rodinné rekreace realizovat výhradně přeměnou 
objektů původní obytné zástavby na rekreační chalupy – v platném územním plánu 
ani ve Změně č. 1 se nevymezují žádné zastavitelné plochy pro stavby rodinné rekreace. 
Realizace staveb pro rodinnou rekreaci, která je v platném územním plánu stanovena ja-
ko přípustná v plochách smíšených obytných SO, se Změnou č. 1 převádí do využití nepří-
pustného. 

- Zachovat charakter otevřené zemědělské krajiny s mozaikou polí, luk a pastvin rozčleně-
ných menšími lesními celky, liniemi vodních toků s doprovodem břehových porostů 
a segmenty nelesní krajinné zeleně, včetně přirozených odtokových poměrů v údolních 
nivách Olše, Ropičanky, Stonávky a Lučiny – platný územní plán i Změna č. 1 zachovávají 
charakter otevřené zemědělské krajiny i přirozené odtokové poměry; do břehových poros-
tů vodních toků se nezasahuje. 

- Nenarušit celistvost pohledových panoramat Slezských a Moravskoslezských Beskyd 
vznikem nových pohledových dominant nebo bariér – v platném územním plánu 
ani ve Změně č. 1 se nenavrhují žádné nové pohledové dominanty nebo bariéry. 

- Ochrana lokálních kulturních dominant venkovských sídel před snížením jejich vizuálního 
významu v krajinné scéně vlivem stavební činnosti – lokální kulturní dominanty obce – 
kostel sv. Petra a Pavla na ulici Školní i kostel sv. Petra a Pavla na ulici Obecní – nejsou 
ohroženy vlivem stavební činnosti – v jejich okolí jsou vymezeny zastavitelné plochy pře-
devším pro novou obytnou výstavbu s max. výškovou hladinou 2 NP a podkroví. 

 

 



24 
 

B.2 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 Územního plánu Albrechtice s cíli a úkoly územního 
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hod-
not v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 

    Cíle a úkoly územního plánování stanovuje stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) takto: 

 
§ 18 Cíle územního plánování 

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospo-
dářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby sou-
časné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

Podmínky pro zlepšení životního prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro zlepšení soudržnosti 
společenství obyvatel území obce jsou vytvořeny již v platném územním plánu; Změnou č. 1 
se tyto podmínky nemění. Realizací záměrů obsažených v platném územním plánu 
a ve Změně č. 1 nedojde ke střetům se zájmy ochrany přírody, ani k ohrožení atraktivity 
bydlení, a to ani pro současné generace ani pro generace budoucí. 

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním řešením 
účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský 
a hospodářský potenciál území. 

Komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání řešeného území při zachování 
souladu veřejných a soukromých zájmů je obsaženo již v platném územním plánu, Změnou 
č. 1 se stanovená koncepce rozvoje obce nemění.  

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukro-
mé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují 
ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních předpisů. 

Ochrana veřejných zájmů v řešeném území, vyplývajících ze zvláštních předpisů, je zajištěna 
již v platném územním plánu a ve Změně č. 1 je respektována.  

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodno-
ty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání 
krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem 
na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu ne-
zastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem 
na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

Přírodní hodnoty na území obce Albrechtice představují především lesní porosty a břehová 
doprovodná zeleň vodních toků; do těchto ploch platný územní plán ani Změna č. 1 nezasahu-
je ani je nijak neohrozí. Kulturní a civilizační hodnoty v řešeném území představuje několik 
nemovitých kulturních památek, všechny jsou platným územním plánem i Změnou č. 1 re-
spektovány. Ochrana nezastavěného území a nezastavitelných pozemků je zajištěna stano-
vením přípustného a nepřípustného využití nezastavěných a nezastavitelných ploch již 
v platném územním plánu, kdy se na těchto plochách s výjimkou velmi omezeného rozsahu 
staveb nepřipouští žádná nová výstavba; Změnou č. 1 jsou tyto podmínky upřesněny v soula-
du s § 18 odst. 5 stavebního zákona. Zastavitelné plochy se Změnou č. 1 nevymezují.  
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(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná 
opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu 
přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková tech-
nická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního 
ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Uve-
dené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí 
včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně pláno-
vací dokumentace výslovně nevylučuje. 

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území jsou Změnou 
č. 1 upřesněny v souladu s uvedenými zásadami; umístění staveb, zařízení a jiných opatření, 
která by mohla ohrozit přírodní hodnoty území, jeho ekostabilizační funkci a zemědělskou 
funkci, je u příslušných ploch stanoveno jako nepřípustné. 

(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způso-
bem, který neznemožní jejich dosavadní užívání. 

Možnost umístění technické infrastruktury je pro jednotlivé plochy nezastavěného území jed-
noznačně stanovena.    

 
§ 19 Úkoly územního plánování 

(1) Úkolem územního plánování je zejména 

a) Zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty – tato zjiš-
tění a posouzení byla nedílnou součástí zpracování Územního plánu Albrechtice, Změnou 
č. 1 se hodnoty řešeného území nemění. 

b) Stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty 
a podmínky území – urbanistická koncepce rozvoje obce, stanovená v platném územním 
plánu, zůstává beze změny a plně respektuje hodnoty a podmínky území. 

c) Prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich 
přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geolo-
gickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání – 
změny v území, obsažené v platném územním plánu, byly navrženy s ohledem na veřejný 
zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy a rizika, vliv na veřejnou infrastrukturu 
a na její hospodárné využívání; Změnou č. 1 se stanovená koncepce rozvoje obce nemění, 
nové zastavitelné plochy se nevymezují. 

d) Stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové 
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb – 
pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny podmínky prostorové-
ho uspořádání a ochrany krajinného rázu, omezující intenzitu využití pozemků a maxi-
mální výšku zástavby již v platném územním plánu; Změnou č. 1 se tyto podmínky nemě-
ní. 

e) Stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořá-
dání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území – podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany krajinného rázu jsou pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem 
využití stanoveny již v platném územním plánu, a to tak, aby byl zachován stávající cha-
rakter zástavby; Změnou č. 1 se tyto podmínky nemění. 
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f) Stanovovat pořadí změn v území (etapizaci) – pořadí změn v území je stanoveno v plat-
ném územním plánu v návaznosti na záměry výstavby vodovodu a kanalizace v jednotli-
vých částech obce; Změnou č. 1 se etapizace upravuje v návaznosti na již vybudované sítě 
– viz kap. F.11. 

g) Vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 
a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem – v řešeném území se 
vznik ekologických ani přírodních katastrof nepředpokládá, opatření pro snižování jejich 
nebezpečí se nenavrhují; ve stanoveném záplavovém území nejsou vymezeny žádné za-
stavitelné plochy. 

h) Vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn – 
obec Albrechtice má především funkci obytnou, jen velmi omezeně funkci výrobní; pra-
covní příležitosti obyvatelům obce poskytují blízká sousední města; pro vznik významněj-
šího počtu pracovních příležitostí nemá obec předpoklady. 

i) Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení – pře-
vážná většina zastavitelných ploch vymezených v platném územním plánu je určena 
pro obytnou výstavbu, tedy pro rozvoj sídelní struktury; Změnou č. 1 se nové zastavitelné 
plochy nevymezují. 

j) Prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků 
z veřejných rozpočtů na změny v území – převážná většina zastavitelných ploch vymeze-
ných v platném územním plánu je v dosahu stávající technické a dopravní infrastruktury; 
Změnou č. 1 se nové zastavitelné plochy nevymezují. 

k) Vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany – žádné konkrétní požadavky ci-
vilní ochrany nebyly v zadání Změny č. 1 stanoveny, pro zajištění obecných podmínek ci-
vilní ochrany se Změnou č. 1 do podmínek pro využití ploch bydlení v bytových domech 
BH, ploch bydlení v rodinných domech BI, ploch tělovýchovných a sportovních zařízení OS, 
ploch smíšených obytných SO, ploch výroby průmyslové VP a ploch výroby drobné VD do-
plňují jako přípustné využití „stavby pro ochranu obyvatelstva“. 

l) Určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území – na území obce 
Albrechtice nejsou žádné plochy, které by vyžadovaly asanační, rekonstrukční nebo rekul-
tivační zásahy. 

m) Vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativ-
ními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní 
předpis nestanoví jinak – záměry navržené platným územním plánem ani Změnou č. 1 
nebudou mít negativní vlivy na území, kompenzační opatření se proto nestanovují. 

n) Regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů – v platném územním plánu 
ani ve Změně č. 1 se nevymezují žádné plochy určené pro využívání přírodních zdrojů. 

o) Uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování 
a ekologie a památkové péče – při zpracování Změny č. 1 Územního plánu Albrechtice by-
ly využity veškeré dostupné podklady, vztahující se k řešenému území a k dané problema-
tice.     

 
(2) Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů územního plánu na vyvážený vztah 
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území; jeho součástí je posouzení vlivů na životní prostředí a posouze-
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ní vlivů na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud orgán ochrany přírody 
svým stanoviskem takovýto vliv nevyloučil. 

Platný Územní plán Albrechtice vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, tj. pro vyvá-
žený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel území obce; Změnou č. 1 se tyto předpoklady nemění. 
Posouzení vlivů Změny č. 1 na udržitelný rozvoj území včetně posouzení vlivů na životní pro-
středí a na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast nebylo v zadání Změny č. 1 poža-
dováno. 

 

B.3  Vyhodnocení souladu Změny č. 1 Územního plánu Albrechtice s požadavky stavebního 
zákona a jeho prováděcích právních předpisů 

    Změna č. 1 Územního plánu Albrechtice je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
a s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací doku-
mentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.; 
obsahuje všechny náležitosti dle uvedené vyhlášky. 

     Závazná část Územního plánu Albrechtice, vydaného Zastupitelstvem obce Albrechtice 
dne 22. 11. 2011 usnesením č. 7 formou Opatření obecné povahy č. 3/2011 s nabytím účin-
nosti dne 27. 12. 2011, se Změnou č. 1 uvádí do souladu se stavebním zákonem v platném 
znění i s uvedenou vyhláškou v platném znění – upravuje se výčet a názvy jednotlivých kapi-
tol, upravuje se text jednotlivých kapitol a tabulky s podmínkami pro jednotlivé plochy 
s rozdílným způsobem využití (ruší se některé body a podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, stanovené v platném územním plánu, které nejsou obsahem územního 
plánu, ale regulačního plánu a v platném Územním plánu Albrechtice jsou tedy stanoveny 
v rozporu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů).  

 

B.4  Vyhodnocení souladu Změny č. 1 Územního plánu Albrechtice s požadavky zvláštních 
právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpi-
sů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

B.4.1 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 Územního plánu Albrechtice s požadavky zvláštních 
právních předpisů      

     Změna č. 1 Územního plánu Albrechtice je zpracována v souladu s požadavky zvláštních 
právních předpisů takto: 

- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – veřejné 
zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 1 dotčeny 

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – veřejné 
zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 1 dotčeny 

- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změ-
nou č. 1 dotčeny 
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- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 1 do-
tčeny 

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů – 
veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 1 respektovány 

- 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 předpisů 
– veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 1 respektovány 

- zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 1 respektovány 

- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 1 dotčeny 

- zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona 
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpi-
sů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 1 dotčeny 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 1 dotčeny 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – veřej-
né zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 1 respektovány 

- zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/91 Sb., o Státním fondu ži-
votního prostředí ČR, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto 
zákona, jsou Změnou č. 1 respektovány; v územním plánu je navržen zábor pouze 0,02 ha 
zemědělských pozemků, naopak 0,22 ha původně navrženého záboru se z územního plá-
nu vypouští 

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, 
vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 1 respektovány, nenavrhují se žádné plochy 
pro realizaci staveb nebo zařízení, jejichž provozem by mohlo dojít ke zhoršení čistoty 
ovzduší 

- zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých sou-
visejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – veřejné zájmy, vyplýva-
jící z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 1 dotčeny 

- zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpeč-
nými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) 
– veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 1 dotčeny 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou 
Změnou č. 1 dotčeny 
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- zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících předpisů 
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zá-
kona, nejsou Změnou č. 1 dotčeny 

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, 
vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 1 dotčeny 

- zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 1 re-
spektovány 

- zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
– veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 1 dotčeny 

- zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 1 
dotčeny. 

 

B.4.2 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 Územního plánu Albrechtice se stanovisky dotče-
ných orgánů podle zvláštních právních předpisů 

     Návrh Změny č. 1 Územního plánu Albrechtice byl projednán s dotčenými orgány chrání-
cími zájmy podle zvláštních právních předpisů. V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 staveb-
ního zákona pořizovatel oznámil dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím 
konání společného jednání o návrhu změny územního plánu, které se uskutečnilo dne 
20. 2. 2017 a současně je vyzval k uplatnění stanovisek a připomínek v termínu 
do 22. 3. 2017. Současně byl návrh změny územního plánu oznámen veřejnou vyhláškou 
v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona.  

     Na základě vyhodnocení společného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Al-
brechtice (doručených stanovisek a připomínek) byl návrh upraven.  

     Na základě ustanovení § 52 stavebního zákona zahájil pořizovatel řízení o upraveném 
a posouzeném návrhu změny územního plánu a veřejnou vyhláškou oznámil konání veřejné-
ho projednání, které se uskutečnilo dne 13. 12. 2017 za účasti projektanta. Námitky a připo-
mínky bylo možno uplatnit do 7 dnů od veřejného projednání, a to do 20. 12. 2017. 
K veřejnému projednání byla uplatněna 4 stanoviska dotčených orgánů a stanovisko Krajské-
ho úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu. 
K veřejnému projednání byla uplatněna jedna námitka a jedna připomínka sousední obce – 
Statutárního města Karviná.   

     Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky veřejného projed-
nání.   

     Zpracovaný návrh rozhodnutí o námitkách a připomínkách k návrhu Změny č. 1 Územního 
plánu Albrechtice pořizovatel projednal dle ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona s dotčenými 
orgány a Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, Odborem územního plánování a sta-
vebního řádu: k návrhu rozhodnutí o námitkách a připomínkách se vyjádřily čtyři dotčené 
orgány a nadřízený orgán – Odbor územního plánování a stavebního řadu Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje.  
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 Vyhodnocení stanovisek ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu 
Albrechtice 

I/1 Ministerstvo průmyslu a obchodu, se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1,                                  
stanovisko pod sp. zn. MPO 9850/2017 ze dne 31.1.2017, evidováno pod č.j. 
MMH/13369/2017 dne 13.2.2017: 

Věc : Projednání návrhu změny č.1 ÚPO Albrechtice 
Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných suro-
vin neuplatňujeme podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 
2 horního zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože 
akceptuje problematiku ochrany a využití nerostného bohatství v řešeném území. 

Vyhodnocení: 
Vzato na vědomí. 
 
I/2 Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, se sídlem 

Veleslavínova 18, P.O.BOX 103, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava,  stanovisko pod zn. SBS 
03515/2017/OBÚ-05 ze dne 20.2.2017, evidováno pod č.j. MMH/15952/2017 dne 
21.2.2017:  

Stanovisko 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále také OBÚ), 
jako místně příslušný podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) bod 7 zákona č. 61/1988 Sb., 
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, 
k výkonu vrchního dozoru státní báňské správy v kraji Moravskoslezském a Olomouckém 
a věcně příslušný podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také horní zákon), 
k návrhu změny č. 1 Územního plánu Albrechtice, sděluje následující. 
Kontrolou zpřístupněné dokumentace k návrhu změny č. 1 územního plánu Albrechtice 
na internetových stránkách obce Albrechtice bylo zjištěno, že celé správní území obce leží 
v chráněném ložiskovém území České části hornoslezské pánve č. 14400000, z toho cca 50% 
tohoto území obce se nachází v dobývacích prostorech:  
-Louky evid. č. 2 0044 pro výhradní ložisko černého uhlí a hořlavého zemního plynu,  
-Stonava evid. č. 2 0034 pro výhradní ložisko černého uhlí. 
V uvedených dobývacích prostorech je výhradní ložisko černého uhlí těžené hlubinným způ-
sobem organizací OKD, a. s. se sídlem v Karviné, která je současně správcem těchto dobýva-
cích prostorů.  
Ochrana výhradního ložiska černého uhlí v uvedených dobývacích prostorech a v chráněném 
ložiskovém území je řešena nově vydaným rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR, 
odboru výkonu státní správy IX, pracoviště Čs. legií 5, 702 00 Ostrava č. j. 748/580/16,30134/ 
ENV; sp. zn. 000370/A-10 ze dne 3. 5. 2016 a jeho příloh, vydaným pro ložiska černého uhlí 
v chráněném ložiskovém území 14400000 – Čs. části Hornoslezské pánve.  
Uvedené rozhodnutí MŽP Ostrava bylo, včetně příloh rozesláno dotčeným orgánům územní-
ho plánování a je taktéž uvedeno v textové části Odůvodnění návrhu změny č. 1 územního 
plánu. Taktéž jsou v koordinačním výkrese zakreslené předmětné dobývací prostory, včetně 
ploch podmínek ochrany uvedeného území dle cit. rozhodnutí MŽP Ostrava.  
Při dodržení požadované ochrany uvedených dobývacích prostorů OBÚ nemá k návrhu změ-
ny č. 1 ÚP Albrechtic připomínek. 
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Vyhodnocení: 
Vzato na vědomí. V návrhu změny č. 1 ÚP Albrechtice je citované rozhodnutí respektováno. 
Stanovené podmínky jsou podkladem pro další fázi povolování staveb (tj. povolení umístění 
staveb, povolení stavby ve stavebním řízení, event. ohlášením stavby). 
  
I/3 Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, 

se sídlem Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, stanovisko sp.zn. 72615/2017-8201-OÚZ-
BRMO 34805/2017-8201 ze dne 21.2.2017, evidováno pod č.j. MMH/16094/17 dne 
21.2.2017: 

Návrh změny č. 1 Územního plánu Albrechtice – společné jednání  
K čj.: MMH/7451/2017  
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 rezortními 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.  
Ministerstvo obrany jednající oddělením ochrany územních zájmů Brno odboru ochrany 
územních zájmů Sekce ekonomické a majetkové, jako věcně a místně příslušným ve smyslu 
zákona č. 222/1999 Sb., jehož jménem jedná vrchní referent oddělení ochrany územních 
zájmů Brno odboru ochrany územních zájmů Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva 
obrany Hana Eliášová v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO-
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu 
v platném znění, vydává stanovisko.  
Do textové a grafické části Územního plánu Albrechtice zapracujte zájmy a limity Minister-
stva obrany v souladu se stanoviskem, které jsme uplatnili k návrhu zadání projednávané 
územně plánovací dokumentace sp.zn. 61087/2015-8201-OÚZ-BR ze dne 21. října 2015. 
Uvedené údaje o území požadujeme respektovat.  

Vyhodnocení: 
Požadavek bezpředmětný, tento nápis je už v Koordinačním výkrese platného ÚP. Do Změny 
č. 1 ÚP Albrechtice poznámka nebude doplněna. 
 

I/4 Krajský úřad Moravskoslezský kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství, 28. Říj-
na 117, 702 18 Ostrava, stanovisko čj. MSK 16582/2017 sp. Zn. ŽPZ/3979/2017/Ham 
ze dne 15.3.2017, evidováno pod č.j. MMH-22805-Wu-2017 ze dne 16.3.2017: 

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně pří-
slušný dotčený orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních 
zákonů po zkoordinování těchto jednotlivých požadavků na ochranu dotčených veřejných 
zájmů, které všechny krajský úřad hájí, přiměřeně též podle ust. § 140 správního řádu vy-
dává k návrhu změny č. 1 územního plánu (ÚP) Albrechtice toto koordinované stanovisko:  
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1/ zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů  
Krajský úřad není dotčeným orgánem státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 28 
odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších před-
pisů.  
Odůvodnění:  
Na území obce se nenachází národní kulturní památka ani památková zóna, pro které je 
krajský úřad dotčeným orgánem státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 28 odst. 2 
písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

2/ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
Krajský úřad neuplatňuje stanovisko z hlediska řešení silnic II. a III. třídy ve smyslu ust. § 40 
odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů.  
Odůvodnění:  
Změnou č. 1 ÚP Albrechtice není řešení silnic II. ani III. třídy dotčeno, a proto krajský úřad 
stanovisko k této změně nevydává. 

3/ zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů  
Veřejné zájmy vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu 
dle § 48a odst. 2 písm. a), nejsou dotčeny.  

4/ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
Veřejné zájmy vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu 
dle § 107 odst. 1 písm. a), nejsou dotčeny.  

5/ zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů  
Krajský úřad není dotčeným orgánem dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a stanovisko nevydává.  

6/ zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
Z hlediska veřejných zájmů vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), které hájí krajský úřad podle § 77a 
odst. 4 písm. x) zákona, krajský úřad souhlasí s předloženým návrhem změny č. 1 ÚP Al-
brechtice.  
Odůvodnění:  
Změna č. 1 ÚP Albrechtice není v rozporu se zájmy chráněnými zákonem v kompetenci 
krajského úřadu.  

7/ zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů  
Krajský úřad, jako správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle § 17a zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o ochraně zemědělského půdního fondu"), a dle § 5 odst. 2 zákona 
o ochraně zemědělského půdního fondu, s předloženým návrhem změny č. 1 ÚP Albrech-
tice souhlasí. 
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Odůvodnění: 
Krajský úřad souhlasí s předloženým návrhem z těchto důvodů:  
Při zpracování územního plánu je nutno postupovat v souladu s § 5 odst. 1 a 2 zákona 
o ochraně zemědělského půdního fondu, aby byla zajištěna ochrana zemědělské půdy. 
Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace jsou povinni řídit se zásadami 
této ochrany dle § 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, navrhnout a zdů-
vodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních 
zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpoklá-
dané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, a to zpravidla ve srovnání 
s jiným možným řešením. Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení územně plánovací dokumentace na zemědělský půdní fond je vymezen výše uve-
deným zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a tuto problematiku dosud 
upravuje i příloha č. 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti 
ochrany zemědělského půdního fondu. Kritéria vyhodnocení pro účely odnímání půdy 
ze zemědělského půdního fondu stanoví metodický pokyn ministerstva životního prostředí 
č. OOLP/1067/96 k odnímání ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně 
zemědělského půdního fondu.  
Změnou č. 1 se nové zastavitelné plochy nevymezují, upravuje se pouze vymezení zastavi-
telné plochy bydlení v rodinných domech BI č. Z13, vymezené v platném územním plánu, 
v návaznosti na již realizovanou místní komunikaci. Zábor pro toto rozšíření činí 0,02 ha 
orné půdy ve II. třídě ochrany; důvodem pro toto rozšíření je zajištění dopravní obsluhy 
vymezené plochy z nově realizované místní komunikace.  

 

V souladu s § 4 odst. 3 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu lze zemědělskou 
půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně 
převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Ve vztahu ke stá-
vajícím poměrům v území lze konstatovat, že se jedná o pozemek obklopený zástavbou, 
u něhož záborem nedojde k významnému narušení organizace zemědělského půdního 
fondu, hydrologických a odtokových poměrů v území ani sítě zemědělských účelových 
komunikací. Rozšíření předmětné plochy z důvodu zajištění nezbytného dopravního napo-
jení považuje krajský úřad za přípustné, dopravní napojení plochy nelze ve vztahu k míst-
ním podmínkám vymezit jiným alternativním způsobem s menšími důsledky na zeměděl-
ský půdní fond.  
Změnou č. 1 se naopak vypouštějí některé zastavitelné plochy nebo jejich části, vymezené 
v platném územním plánu; jde o:  
- část plochy smíšené obytné SO č. Z43 o rozloze 0,18 ha orné půdy ve II. třídě ochrany – 
důvodem je úprava vymezení plochy podle provedené parcelace;  
- část navržené plochy veřejných prostranství PV s označením PV7 o rozloze 0,04 ha orné 
půdy ve II. třídě ochrany.  
Původní zábor půdy vyhodnocený v platném územním plánu se změnou č. 1 snižuje o 0,20 
ha (vše orná půda ve II. třídě ochrany).  

8/ zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů  
Veřejné zájmy, chráněné uvedeným zákonem v působnosti krajského úřadu dle § 22 písm. 
e), nejsou předmětnou územně plánovací dokumentací dotčeny.  
Odůvodnění:  
Ve fázi návrhu zprávy o uplatňování ÚP včetně požadavků na změnu č. 1 ÚP Albrechtice 

 



34 
 

nebyl uplatněn požadavek na posouzení vlivů předmětné koncepce na životní prostředí 
dle uvedeného zákona.  

9/ zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů  
Krajský úřad podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), souhlasí s územně pláno-
vací dokumentací.  
Odůvodnění:  
Návrh územně plánovací dokumentace není v rozporu s platným programem zlepšování 
kvality ovzduší, z něhož krajský úřad vychází podle § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší, 
a s ním související Územní energetickou koncepcí Moravskoslezského kraje.  

10/ zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebez-
pečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných 
havárií)  
Veřejné zájmy vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií, které hájí krajský úřad 
podle 49 odst. 2 tohoto zákona, nejsou dotčeny.  

Závěr  
Krajský úřad posoudil návrh územního plánu podle ustanovení jednotlivých zvláštních zá-
konů, na základě nichž je krajský úřad příslušný k vydávání stanovisek k předmětné územ-
ně plánovací dokumentaci. S ohledem na vše uvedené vydal postupy především podle 
části čtvrté správního řádu coby dotčený orgán toto koordinované stanovisko podle § 4 
odst. 2 písm. b) stavebního zákona, které není samostatným rozhodnutím ve správním 
řízení, a je závazným podkladem pro opatření obecné povahy vydávané podle stavebního 
zákona.  

Vyhodnocení: 
Souhlasné stanovisko. Vzato na vědomí. 
 
I/5 Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, odbor výkonu státní 

správy IX, pracoviště : Čs. Legií 5, 702 00 Ostrava, stanovisko č.j., sp. zn. 165/580/17, 
6943/ENV; 000383/A-10 ze dne 20.3.2017, evidováno pod č.j. MMH/23904/2017 dne 
21.3.2017: 

Stanovisko k návrhu změny č. 1 územního plánu obce Albrechtice 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen „ministerstvo“), 
obdrželo 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 prostudová-
ní návrhu, že k němu nemá žádné připomínky. 

Vyhodnocení:  
Souhlasné stanovisko. Vzato na vědomí. 
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I/6 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 
702 00 Ostrava, stanovisko č.j. KHSMS 4696/2017/KA/HOK ze dne 22.3.2017, evidová-
no pod č.j. MMH/24970/17 dne 23.3.2017: 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně 
příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i), j) zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 záko-
na č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), posoudila podání Magistrátu města Havířova ze dne 30. 1. 2017 s po-
žadavkem o vyjádření k návrhu Změny č. 1 územního plánu obce Albrechtice.  
Po prostudování podkladů Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje jako dotčený 
správní úřad ve smyslu § 82 odst. 2, písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s § 47 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), sděluje, 
že neuplatňuje své požadavky na obsah návrhu Změny č. 1 územního plánu Albrechtice.  

Odůvodnění:  
Podáním ze dne 30. 1. 2017 Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje, jako pří-
slušný úřad územního plánování oznámil projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu obce 
Albrechtice a vyzval Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje jako dotčeného 
orgánu k uplatnění svých požadavků.  
Důvodem pořízení změny územního plánu je to, že za dobu platnosti územního plánu byly 
změněny podmínky, na základě kterých byl územní plán vydán. Jedná se zejména o změnu 
právních předpisů, zejména v důsledku nabytí účinnosti zákona č. 350/2012 Sb. Dalším dů-
vodem pro pořízení změny je požadavek na vypuštění stanovení pořadí změn v území – eta-
pizace výstavby, která v pořízených územně plánovacích byla označena jako problém „Urba-
nistická závada“ s označením UZ2. Od doby vydání Územního plánu Albrechtice se při reali-
zaci jednotlivých záměrů nevyskytly žádné negativní dopady na udržitelný rozvoj území. 
Od doby vydání Územního plánu Albrechtice bylo na obec podáno dalších cca 60 návrhů o 
změnu územního plánu.  
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje jako dotčený správní úřad po prostudo-
vání podkladů územního plánu neuplatňuje požadavky na obsah návrhu Změny č. 1 územní-
ho plánu Albrechtice. 

Vyhodnocení: 
Souhlasné stanovisko. Vzato na vědomí. 

 

 Vyhodnocení stanovisek došlých po lhůtě 

Magistrát města Havířova – odbor stavební a silniční správní úřad – státní památková                   
péče, stanovisko č.j. MMH/29598/2017 ze dne 7.4.2017: 

Na základě přípisu č.j. MMH/28294/2017 ze dne 30.1.2017 a interního sdělení ze dne 
4.4.2017 ve věci Návrhu změny č.1 Územního plánu Albrechtice Vám tímto sdělujeme, 
že orgán státní památkové péče při Magistrátu města Havířova, který je příslušný dle § 29 
odst.1 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 
nemá námitek a žádných připomínek k návrhu změny č.1 Územního plánu Albrechtice, neboť 
neshledal důvody, kterými by mohl být jakkoliv dotčen. 
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Vyhodnocení: 
Souhlasné stanovisko – vydáno po lhůtě. 
 
Magistrát města Havířova – odbor stavební a silniční správní úřad – oddělení dopravy,                   
stanovisko č.j. MMH/29597/2017 ze dne 7.4.2017: 

Magistrát města Havířova, odbor stavební a silniční správní úřad příslušný dle § 40 odst.4 
písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění uplatňuje stano-
visko k návrhu změny č.1 Územního plánu Albrechtice. 
Magistrát města Havířova, odbor stavební a silniční správní úřad souhlasí s návrhem změny 
č. 1 Územního plánu Albrechtice. 
Návrhem změny č. 1 Územního plánu Albrechtice nebudou dotčeny zájmy Magistrátu města 
Havířova, odboru stavební a silniční správní úřad souhlasí s návrhem změny č.1 Územního 
plánu Albrechtice. 
Návrhem změny č. 1 Územního plánu Albrechtice nebudou dotčeny zájmy Magistrátu města 
Havířova, odboru stavební a silniční správní úřad jako příslušného silničního správního úřadu. 

Vyhodnocení: 
Souhlasné stanovisko – vydáno po lhůtě. 
 
Magistrát města Havířova – odbor životního prostředí, stanovisko č.j. MMH/31130/2017 
ze dne 11.4.2017: 

Připomínky k řízení o vydání změny č. 1 Obce Albrechtice 
Magistrát města Havířov, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy dle 
ust. § 77 odst. 1 písm. q) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění poz-
dějších předpisů, Vám ke společnému jednání o návrhu změny územního plánu č. 1 Územní-
ho plánu Albrechtice sděluje následující: 
Souhlasíme se změnou č.1 Územního plánu Albrechtice bez připomínek. 

Vyhodnocení: 
Souhlasné stanovisko – vydáno po lhůtě. 
 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 0 Praha 3 – Žižkov, Krajský pozemkový 
úřad pro Moravskoslezský kraj, pobočka Frýdek – Místek, ul. 4. května 217, Místek, 738 01 
Frýdek – Místek, Stanovisko zn. SPU 194817/2017/Fi, sp. zn.  4RP273/2017-571203 ze dne 
10.5.2017, evidováno dne 10.5.2017 pod č.j. MMH/38485/2017: 

Stanovisko k návrhu změny č. 1 Územního plánu Albrechtice 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek-
Místek, jako příslušná podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změ-
ně některých souvisejících zákonů, a podle ust. § 19 písm. c) zákona č. 139/2002 Sb., o po-
zemkových úpravách a pozemkových 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 k návrhu změny č. 1 Územního plánu Obce Albrechtice 
nemá připomínky. 

Vyhodnocení: 
Souhlasné stanovisko – vydáno po lhůtě. 
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Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, Ostravská 
883/8, 700 30 Ostrava-Zábřeh, stanovisko čj. HSOS-4001-3/2017 ze dne 17.5.2017, evido-
váno pod č.j. MMH-40924-2017 ze dne 17.5.2017: 

Koordinované závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany 
obyvatelstva 
Název stavby: Změna č. 1 územního plánu obce Albrechtice 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 
odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dá-
le jen „zákon o požární ochraně“), v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona 
o požární ochraně, a dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů posoudil 
výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 4. 4. 2017. K této dokumentaci vydává v sou-
ladu s ustanovením § 31 odst. 4 a § 95 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení 
§ 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
závazné koordinované souhlasné stanovisko. 
Odůvodnění 
Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové ná-
ležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek po-
žární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění 
vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny poža-
davky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., 
o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. Posou-
zená dokumentace zároveň splňuje požadavky § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě 
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Za pracoviště OOB a krizového řízení – požadujeme zapracovat v souladu s §20 vyhlášky 
č. 380/2002Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva do ploch s rozdílným způ-
sobem využití, stavby pro potřeby ochrany obyvatelstva. Jedná se o plochy bydlení v byto-
vých a rodinných domech, plochy občanského vybavení, plochy tělovýchovných a sportov-
ních zařízení, plochy smíšené obytné, plochy pro výrobu a skladování. 

Vyhodnocení: 
Požadavku bude vyhověno úpravou textu v plochách s rozdílným způsobem využití: 
V plochách bydlení v bytových domech BH, v plochách bydlení v rodinných domech BI, 
v plochách občanského vybavení veřejné infrastruktury OV, v plochách tělovýchovných 
a sportovních zařízení OS, v plochách smíšených obytných SO, v plochách pro výrobu prů-
myslovou VP a v plochách výroby drobné VD bude doplněn text v odstavci Přípustné využití: 
- stavby pro potřeby ochrany obyvatelstva. 

 

 Vyhodnocení stanoviska krajského úřadu dle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona 

Krajský úřad Moravskoslezský kraj, Odbor územního plánování, 28. Října 117, 702 18 Os-
trava, stanovisko čj. MSK 47514/2017 sp. Zn. ÚPS/27311/2015/Mich ze dne 3.5.2017, evi-
dováno pod č.j. MMH-37357-2017 ze dne 4.5.2017: 

Stanovisko krajského úřadu dle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona k návrhu změny č. 1 
Územního plánu Albrechtice. 
Dopisem ze dne 6. 4. 2017, který jsme obdrželi dne 7. 4. 2017, jste v souladu s ust. § 50 odst. 
7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
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pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předali Krajskému úřadu Moravskoslezské-
ho kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“) podklady 
k žádosti o posouzení návrhu změny č. 1 Územního plánu Albrechtice (dále jen „změna č. 1“).  
Pořizovatelem změny č. 1 Územního plánu Albrechtice je Magistrát města Havířova, odbor 
územního rozvoje, projektantem je Ing. arch. Helena Salvetová (číslo autorizace ČKA 00864). 
Orgánem příslušným k vydání změny č. 1, je Zastupitelstvo obce Albrechtice. Zadání změny 
č. 1 je obsaženo ve zprávě o uplatňování Územního plánu Albrechtice, kterou schválilo Za-
stupitelstvo obce Albrechtice usnesením č. 6/2015 ze dne 15. 12. 2015. Změnou č. 1 je pro-
vedena aktualizace vymezení zastavěného území a úpravy funkčního využití území. Touto 
změnou nejsou vymezovány nové zastavitelné plochy, navrženy jsou pouze dílčí úpravy 
ve vymezení zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech BI č. Z13 a ploch smíšených 
obytných SO. Těmito úpravami je celkově navrženo převést do nezastavěného území plochy 
o výměře 0,20 ha ve II. třídě ochrany. Dále jsou navrženy úpravy textové části územního plá-
nu, aktualizace vymezení technické infrastruktury v návaznosti na řešení obsažená v územ-
ních plánech sousedních obcí, formální úpravy územního plánu, aktualizace limitů využití 
území a úprava pořadí změn v území – etapizace.  
V souladu s ust. § 50 odst. 2 a 7 stavebního zákona byly k žádosti předloženy tyto podklady:  
1. návrh změny č. 1 Územního plánu Albrechtice  
2. kopie stanovisek a připomínek k návrhu změny č. 1 Územního plánu Albrechtice, včetně 
jejich vyhodnocení:  
- Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, ze dne 21. 2. 2017  
- Ministerstvo průmyslu a obchodu ze dne 13. 2. 2017  
- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, ze dne 20. 3. 2017  
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 

22. 3. 2017  
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 

15. 3. 2017  
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého ze dne 

20. 2. 2017  
- Statutární město Karviná ze dne 15. 3. 2017  
- Helena Marková ze dne 8. 3. 2017  
- Radim Stonavský ze dne 8. 3. 2017  
- Ing. Januš Rzyman a Irena Rzymanová ze dne 10. 3. 2017  
- Mgr. MUDr. Karel Adamus a Ph.D., Mgr. Alicja Adamusová Rzymanová ze dne 10. 3. 2017  
- Aleš Martinek ze dne 20. 3. 2017  
Posouzení návrhu změny č. 1 Územního plánu Albrechtice z hlediska ust. § 50 odst. 7 staveb-
ního zákona  

Dle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona krajský úřad posoudil návrh změny č. 1 z hlediska:  
1. zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy  
2. souladu s politikou územního rozvoje  
3. souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  
ad 1. Zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy  
Navržené úpravy tras stávajících i navržených sítí technické infrastruktury, vymezení energe-
tických koridorů a vymezení ÚSES zohledňují řešení obsažená v územních plánech soused-
ních obcí s cílem zjistit koordinaci využívání území z hlediska širších vztahů. K návrhu změny 
č. 1 se vyjádřilo statutární město Karviná, které k projednávané dokumentaci neuplatnilo 
žádné připomínky.  
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Změnou č. 1 je ve vazbě na platný Územní plán Havířov navrženo zdvojení přivaděče ostrav-
ského oblastního vodovodu OOV Bludovice-Karviná. Jedná se o záměr nadmístního významu, 
který není řešen v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Jelikož tento záměr 
nemá významné negativní vlivy přesahující hranice obce, může být ve smyslu ust. § 43 odst. 
1 stavebního zákona součástí Územního plánu Albrechtice.  
Z hlediska širších územních vazeb bylo zjištěno, že Územní plán Albrechtice neobsahuje kana-
lizační řad navazující na záměr AB 300 obsažený v Územním plánu Těrlicko (návaznost v ob-
lasti na východ od Těrlické přehrady, od ulice Rekreační).  
ad 2. Posouzení návrhu změny č. 1 z hlediska souladu s politikou územního rozvoje  
Řešené území se nachází z hlediska Politiky územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1, 
kterou schválila Vláda ČR usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „politika územního 
rozvoje“), v Metropolitní rozvojové oblasti Ostrava OB2 a ve specifické oblasti Karvinsko 
SOB4.  
Politikou územního rozvoje je na území obce Albrechtice vymezen koridor konvenční želez-
niční dopravy ŽD9 koridor Ostrava-Svinov – Havířov – Český Těšín pro budoucí modernizaci 
trati. Ve vazbě na tento záměr je stanoven úkol pro územní plánování vymezit koridor 
pro železniční spojení Ostrava-Svinov – Havířov – Český Těšín.  
Ve zprávě o uplatňování Územního plánu Albrechtice je v pokynech pro zpracování návrhu 
změny územního plánu v bodě 6.2 stanoveno prověřit požadavky vyplývající z A-PÚR ČR: vy-
mezení koridoru konvenční železniční dopravy ŽD9 – Koridor Ostrava-Svinov-Havířov-Český 
Těšín. V odůvodnění změny č. 1 je uvedeno, že dle vyjádření Správy železniční dopravní cesty 
ke zprávě o uplatňování územního plánu Albrechtice nevyplývají z této skutečnosti pro změ-
nu č. 1 územního plánu žádné skutečnosti – koridor je stabilizován ve stávajících plochách 
železniční trati č. 321, kterou platný územní plán respektuje.  
Upozorňujeme, že po formální stránce je nutno Územní plán ve vazbě na tento záměr upra-
vit – textovou část je nutno doplnit o požadavek na modernizaci této železniční trati. V sou-
ladu s výsledky projednání návrhu zadání změny č. 1 je možno akceptovat provedení moder-
nizace železniční trati ve stávajících plochách dopravy drážní DD. V návrhové části Územního 
plánu Albrechtice tento záměr dosud není obsažen, dle textové části je stávající železniční 
trať stabilizovaná: „Koncepce rozvoje drážní dopravy stabilizuje stávající železniční trať č. 321 
včetně zařízení dráhy“.  
Územním plánem Albrechtice je stanovena etapizace výstavby – v první etapě se připouští 
výstavba v plochách, kde je vybudována vodovodní síť a kanalizace, na plochách, kde bude 
zásobování pitnou vodou a likvidace odpadních vod zajištěna individuálně a dle změny č. 1 
na plochách, kde je možné se na stávající sítě napojit přípojkou. Výstavba na ostatních vyme-
zených zastavitelných plochách se připouští až ve 2. etapě – po vybudování vodovodu a ka-
nalizace. Změnou č. 1 je navržena úprava této etapizace. Do první etapy jsou přeřazeny loka-
lity, ve kterých již byl vybudován vodovod i kanalizace, dále lokality, kde lze zastavitelné plo-
chy napojit na stávající vodovod přípojkou, a kde se s výstavbou kanalizace dlouhodobě neu-
važuje a textová část územního plánu je uváděna do souladu s grafickou částí. Zároveň je 
stanoveno, že plochy mimo dosah stávajících a navržených řadů pitné vody budou zásobová-
ny individuálně (ze studní), změnou č. 1 je navrženo doplnit regulaci: „Studna jako jediný 
zdroj pitné vody se připouští pouze v případě, že není možné napojení plochy na veřejný vo-
dovodní řad“. Nově navrženou regulaci: „V případě, že veřejný vodovodní řad bude realizo-
ván dodatečně a studna po jeho realizaci již nebude jediným možným zdrojem pitné vody, 
připouští se jako primární zdroj pitné vody pouze veřejný vodovod“ je po společném jednání 
navrženo vypustit.  
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Ve stanovisku čj. MSK 126108/2015 ze dne 29. 10. 2015 ke zprávě o uplatňování Územního 
plánu Albrechtice krajský úřad upozornil, že umožnění výstavby bez předchozího vybudování 
technické výstavby je v rozporu s čl. 24 Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR, 
dle kterého je možnosti nové výstavby třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo 
podmínit.  
Upozorňujeme, že umožnění výstavby nových rodinných domů v lokalitách, které nelze na-
pojit na vodovod, není v souladu s republikovou prioritou územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území uvedenou v odst. 30 politiky územního rozvoje: „Úroveň technic-
ké infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat 
tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti“. V sou-
ladu s požadavky politiky územního rozvoje doporučujeme, aby byly možnosti výstavby pře-
hodnoceny tak, aby bylo možno nové rodinné domy umístit pouze v plochách, které je mož-
no napojit na již zrealizovaný vodovod. Vysoce nadhodnocený rozsah vymezených zastavi-
telných ploch tuto úpravu umožňuje.  
Tomuto doporučení odpovídá i vyhodnocení požadavku odst. 30 politiky územního rozvoje 
uvedené v odůvodnění změny č. 1: „Dodávka pitné vody v řešeném území je zajištěna 
ze zdrojů Ostravského oblastního vodovodu, v odpovídající kvalitě a dostatečné kapacitě, 
likvidace odpadních vod ze značné části obce je zajištěna na obecní ČOV. V platném územ-
ním plánu se navrhuje dobudování chybějícího vodovodu a kanalizace, Změnou č. 1 se celko-
vá koncepce zásobování pitnou vodou ani likvidace odpadních vod nemění (viz kap. F.4.2.1)“.  
Podmíněním možnosti výstavby rodinných domů možností napojení na vodovod budou rov-
něž naplněny republikové priority uvedené v odst. 16 politiky územního rozvoje: „Při stano-
vování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním 
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích 
zhoršují stav i hodnoty území“ a v odst. 28: „Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat 
nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých sou-
vislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu“.  
Umožnění výstavby nových rodinných domů v plochách, které nelze napojit na vodovod, 
nelze vyhodnotit jako koncepční, předloženými podklady nebylo prokázáno naplnění poža-
davku ust. § 24a odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání úze-
mí, ve znění pozdějších předpisů: „Studna individuálního zásobování vodou musí být situo-
vána v prostředí, které není zdrojem možného znečištění ani ohrožení jakosti vody ve studni, 
a v takové poloze, aby nebyla ovlivněna vydatnost sousedních studní“.  
Ostatní požadavky Politiky územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1, které se vztahují 
k území obce Albrechtice, jsou Územním plánem Albrechtice a navrženou změnou č. 1 re-
spektovány.  
ad 3. Posouzení návrhu změny č. 1 z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací vy-
danou krajem  
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje vydalo dne 22. 12. 2010 Zásady územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“). ZÚR MSK nabyly účinnosti dne 4. 2. 2011. 
ZÚR MSK dosud nebyly uvedeny do souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění aktua-
lizace č. 1.  
ZÚR MSK je území obce Albrechtice zařazeno do rozvojové oblasti Ostrava OB2, do specifické 
oblasti SOB4 Karvinsko, do krajinných oblastí Podbeskydí a Ostravsko-Karvinsko a do krajiny 
zemědělské harmonické, do krajiny s vysokým podílem povrchových vod (krajina s vyšším 
podílem vodních ploch), do krajiny ovlivněné hlubinnou činností a do krajiny lesní.  
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Úkoly pro územní plánování stanovené pro tuto rozvojovou oblast jsou Územním plánem 
Albrechtice a jeho změnou č. 1 respektovány. Územní plán Albrechtice a jeho změna č. 1 
respektují zásady pro rozhodování o změnách v území stanovené pro předmětnou krajinnou 
oblast a krajinné typy. Změnou č. 1 jsou v plochách smíšených obytných SO stavby pro ro-
dinnou rekreaci přeřazeny z přípustného využití do využití nepřípustného.  
ZÚR MSK je na území obce Albrechtice vymezen regionální ÚSES a veřejně prospěšné stavby:  
D32 Životice – Český Těšín, přeložka, dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy  
EZ6 TS 110/22 kV Karviná–Doly včetně přívodního vedení VVN 110 kV  
E10 Vedení EZS – TR Albrechtice (VVN), vedení 1x110 kV pro vyvedení výkonu z EZS, včetně 
rozvodny 110 kV z TS Albrechtice  
E45 Nošovice – Albrechtice (VVN) – zvýšení přenosové kapacity vedení 400 kV VVN 460  
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 přeložkami 
mimo zastavěné území  
P22 Havířov (Suchá) – Albrechtice – obnova VTL plynovodu DN 500 s přeložkami mimo za-
stavěné území, včetně jižního obchvatu Albrechtic  
Tyto záměry jsou Územním plánem Albrechtice a jeho navrženou změnou č. 1 řešeny v ná-
vaznosti na řešení obsažená v územních plánech sousedních obcí.  
ZÚR MSK stanovují požadavky na řešení a vzájemnou koordinaci při vymezování následují-
cích ploch a koridorů v územních plánech dotčených obcí a na koordinaci územně plánovací 
činnosti. Území obce Albrechtice se týká záměr kanalizace Těrlicko – Albrechtice, napojení 
části Těrlicka na ČOV Albrechtice. Dle textové části odůvodnění změny č. 1 je tento požada-
vek respektován. Z hlediska širších územních vazeb však bylo zjištěno, že Územní plán Al-
brechtice neobsahuje kanalizační řad navazující na záměr AB 300 obsažený v Územním plánu 
Těrlicko.  

Závěr  
V souladu s ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona krajský úřad posoudil Územní plán Albrechti-
ce a návrh změny č. 1 Územního plánu Albrechtice z hlediska zajištění koordinace využívání 
území, zejména s ohledem na širší územní vztahy, souladu s Politikou územního rozvoje ČR, 
ve znění aktualizace č. 1, a se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje.  
Krajský úřad konstatuje, že z hlediska souladu územního plánu s Politikou územního rozvoje 
ČR, ve znění aktualizace č. 1, shledal tyto nedostatky:  
- záměr ŽD9 koridor konvenční železniční dopravy Ostrava-Svinov – Havířov – Český Těšín 

pro budoucí modernizaci trati nebyl promítnout do návrhové části Územního plánu Al-
brechtice,  

- Územním plánem Albrechtice a jeho změnou č. 1 je umožněna výstavba nových rodinných 
domů bez napojení na vodovod a kanalizaci, což je v rozporu s republikovými prioritami 
uvedenými v odst. 16, 28 a 30 politiky územního rozvoje,  

- a že z hlediska koordinace využívání území a souladu územního plánu se Zásadami územ-
ního rozvoje Moravskoslezského kraje shledal tyto nedostatky:  

- Územní plán Albrechtice neobsahuje kanalizační řad navazující na záměr AB 300 obsažený 
v Územním plánu Těrlicko.  

Krajský úřad upozorňuje, že dle ust. § 50 odst. 8 stavebního zákona lze řízení o územním plá-
nu zahájit až na základě potvrzení krajského úřadu o odstranění nedostatků. 
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Vyhodnocení:  
Ze stanoviska krajského úřadu vyplynuly následující pokyny pro úpravu návrhu Změny č. 1 ÚP 
Albrechtice:  
1. Zapracovat do návrhové části Územního plánu Albrechtice záměr vyplývající z Politiky 

územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1 – ŽD9 koridor konvenční železniční dopravy 
Ostrava-Svinov-Havířov-Český Těšín pro budoucí modernizaci trati. 

2. Upravit text návrhu změny č. 1 ÚP Albrechtice v kapitole D.2.1 Vodní hospodářství tak, 
aby nebyla umožněna výstavba nových rodinných domů s napojením na studnu jako na 
jediný zdroj pitné vody, s výjimkou staveb  v plochách stabilizovaných, které jsou mimo 
dosah stávajících a navržených řadů pitné vody. 

3. Navrhnout kanalizační řad pro napojení stoky AB 300, která je navržená v platném ÚP 
Těrlicko. Z hlediska širších územních vazeb bylo zjištěno, že Územní plán Albrechtice ne-
obsahuje kanalizační řad navazující na záměr AB 300 obsažený v Územním plánu Těrlicko 
(návaznost v oblasti na východ od Těrlické přehrady, od ulice Rekreační).   

 

 Vyhodnocení stanovisek k veřejnému projednání Změny č. 1 Územního plánu Albrechti-
ce  

Ia/1. Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, 
se sídlem Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01,  stanovisko sp.zn. 79457/2017-8201-
OÚZ-BRMO 251610/2017-8201 ze dne 28.11.2017, evidováno pod č.j. MMH/104131/ 
17 dne 28.11.2017: 

Návrh změny č. 1 Územního plánu Albrechtice  
K čj.: MMH/95200/2017  

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 rezortními 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.  

Ministerstvo obrany jednající oddělením ochrany územních zájmů Brno odboru ochrany 
územních zájmů Sekce ekonomické a majetkové, jako věcně a místně příslušným ve smyslu 
zákona č. 222/1999 Sb., jehož jménem jedná vrchní referent oddělení ochrany územních 
zájmů Brno odboru ochrany územních zájmů Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva 
obrany Marie Šlézarová  v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO-
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu 
v platném znění, vydává stanovisko.  

Ministerstvo obrany k Návrhu změny č. 1 Územního plánu Albrechtice nemá připomínky.  

Vyhodnocení: 
Bez připomínek. Vzato na vědomí. 
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Ia/2. Ministerstvo průmyslu a obchodu, se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1,  stano-
visko  pod sp. zn. MPO 71456/2017  ze dne 30.1.2017, evidováno pod č.j. MMH/ 
105755/2017 dne 1.12.2017: 

Věc: Řízení o návrhu změny č. 1 Územního plánu Albrechtice, veřejné projednání 

Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a ve smyslu ustanovení 
§ 15 odst. 2 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“) uplatňujeme k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci podle ust. § 55 odst. 1 a § 52 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) následující stanovisko. 
K částem řešení, které byly od společného jednání změněny, souhlasíme bez připomínek. 

Odůvodnění: 
Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 13. 12.2017, č.j. MPO 9850/2017 bylo 
vzato na vědomí. Části řešení návrhu změny č. 1 Územního plánu Albrechtice, které byly od 
společného jednání změněny, akceptují problematiku ochrany a využití nerostného bohatství 
v řešeném území. 

Vyhodnocení: 
Bez připomínek. Vzato na vědomí. 
 
Ia/3. Krajský úřad Moravskoslezský kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství, 28. Října 

117, 702 18 Ostrava, stanovisko čj. MSK 148698/2017 sp. Zn. ŽPZ/32229/2017/Ham 
ze dne 7.12.2017, evidováno pod č.j. MMH-108214-Wu-2017 ze dne 8.12.2017: 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný 
dotčený orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, ve smyslu § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen „správní řád“), § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „sta-
vební zákon“), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů po zkoor-
dinování těchto jednotlivých požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, které 
všechny krajský úřad hájí, přiměřeně též podle ust. § 140 správního řádu vydává k částem 
řešení návrhu změny č. 1 územního plánu (ÚP) Albrechtice toto koordinované stanovisko:  

1/ zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů  
Krajský úřad není dotčeným orgánem státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 28 odst. 
2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  
Odůvodnění:  
Na území obce se nenachází národní kulturní památka ani památková zóna, pro které je 
krajský úřad dotčeným orgánem státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 28 odst. 2 
písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

2/ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
Krajský úřad dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, z hlediska řešení územních zájmů silnic II. a III. třídy, stanovisko 
nevydává.  
Odůvodnění:  
Dle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozděj-
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ších předpisů, krajský úřad uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska 
řešení silnic II. a III. třídy. Návrh změny č. 1 ÚP Albrechtice však nebyl po dni konání společ-
ného jednání ve vztahu k silnicím III. třídy změněn, a proto krajský úřad stanovisko k návrhu 
změny č. 1 ÚP Albrechtice nevydává. 

3/ zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů  
Veřejné zájmy chráněné uvedeným zákonem v působnosti krajského úřadu, nejsou před-
mětnou územně plánovací dokumentací dotčeny. 
Odůvodnění: 
Krajský úřad uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci dle § 48a lesního 
zákona, tedy, pokud tato dokumentace umisťuje sportovní a rekreační stavby na pozemky 
určené k plnění funkcí lesa. Řešení územního plánu po společném jednání nenavrhuje 
sportovní a rekreační stavby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.  

4/ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
Veřejné zájmy vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu 
dle § 107 odst. 1 písm. a), nejsou dotčeny.  

5/ zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů  
Krajský úřad není dotčeným orgánem dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a stanovisko nevydává.  

6/ zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
Veřejné zájmy vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále „zákon“), které hájí krajský úřad podle § 77a odst. 4 písm. x) 
zákona, nejsou řešením změn oproti společnému jednání dotčeny.  

7/ zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů  
Krajský úřad, jako správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle § 17a zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o ochraně zemědělského půdního fondu")posoudil předložený návrh 
změny č. 1 ÚP Albrechtice z hlediska zájmů tohoto zákona, a s předloženým návrhem 
souhlasí. 
Odůvodnění: 

 

Z předloženého návrhu změny č.1 ÚP Albrechtice vyplývá, že nedochází k úpravám návr-
hu, které by zasahovaly do zájmů ochrany zemědělského půdního fondu daných § 4 uve-
deného zákona, jež by byly odlišné od předchozího projednání a odsouhlasení koncepce 
z hlediska ochrany zemědělské půdy.  

8/ zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů  
Krajský úřad podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), souhlasí.  
Odůvodnění:  
Návrh územně plánovací dokumentace není v rozporu s platným programem zlepšování 
kvality ovzduší, z něhož krajský úřad vychází podle § 2 dst. 1 zákona o ochraně ovzduší, 
a s ním související Územní energetickou koncepcí Moravskoslezského kraje.  
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9/ zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebez-
pečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných 
havárií)  
Veřejné zájmy vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií, které hájí krajský úřad 
podle 49 odst. 2 tohoto zákona, podle § 49 odst. 2 téhož zákona, nejsou dotčeny.  

10/ zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů  
Veřejné zájmy, chráněné uvedeným zákonem v působnosti krajského úřadu dle § 22 písm. 
e), nejsou předmětnou územně plánovací dokumentací dotčeny.  
Odůvodnění:  
Ve fázi návrhu zprávy o uplatňování ÚP včetně požadavků na změnu č. 1 ÚP Albrechtice 
nebyl uplatněn požadavek na posouzení vlivů předmětné koncepce na životní prostředí 
dle uvedeného zákona. 
Případnou podstatnou úpravu územního plánu krajský úřad jako příslušný úřad posoudí 
na základě § 53 odst. 2 stavebního zákona. 

Závěr  
Krajský úřad posoudil části řešení návrhu ÚP, které byly od společného jednání změněny, 
ve smyslu ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona, podle ustanovení jednotlivých 
zvláštních zákonů, na základě nichž je krajský úřad příslušný k vydávání stanovisek 
k předmětné územně plánovací dokumentaci. S ohledem na vše uvedené vydal postupy 
především podle části čtvrté správního řádu coby dotčený orgán toto koordinované sta-
novisko podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jako nesamostatné rozhodnutí ve 
správním řízení, které je závazným podkladem pro opatření obecné povahy vydávané 
podle stavebního zákona. 

Vyhodnocení: 
Bez připomínek. Vzato na vědomí. 
 

 

Ia/4. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, odbor výkonu státní 
správy IX, pracoviště: Čs. Legií 5, 702 00 Ostrava, stanovisko č.j., sp. zn.MZP/2017/ 
580/1164, 46828; 170.25,A/10 ze dne 18.12.2017, evidováno pod č.j. MMH/111686/ 
2017 dne 19.12.2017: 

Stanovisko k upravenému návrhu změny č. 1 územního plánu obce Albrechtice 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen „ministerstvo“), 
obdrželo 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, že 
k upravenému návrhu  nemá žádné připomínky. 

Vyhodnocení:  
Bez připomínek. Vzato na vědomí. 

 
 



46 
 

 Vyhodnocení stanoviska krajského úřadu dle ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona k ná-
vrhu Změny č. 1 Územního plánu Albrechtice 

Krajský úřad Moravskoslezský kraj, Odbor územního plánování a stavebního řádu,                            
28. Října 117, 702 18 Ostrava, stanovisko č.j. MSK 148700/2017 sp. zn. ÚPS/27311/2015/ 
Mich ze dne 4. 12. 2017, evidováno pod č.j. MMH/106331/2017 ze dne 4.12.2017: 

Dopisem ze dne 3. 11. 2017, doručeným dne 7. 11. 2017, jste v souladu s ust. § 52 odst. 1 
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznámili Krajskému úřadu Moravskoslez-
ského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“) veřejné 
projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Albrechtice (dále jen „změny č. 1“), které se 
bude konat dne 13. 12. 2017. 
Dle ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní nejpozději 
do 7 dnů ode dne veřejného projednání stanovisko k částem řešení, které byly od společné-
ho jednání změněny, a to z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem 
na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu se zásadami územní-
ho rozvoje. Společné jednání se konalo dne 20. 2. 2017. 
 K veřejnému projednání byla předložena dokumentace, která byla upravena na základě vý-
sledků předchozího projednání. Provedené úpravy jsou specifikovány v textové části odů-
vodnění změny č. 1 Územního plánu Albrechtice, v oddíle C.2 Vyhodnocení splnění Pokynů 
na úpravu návrhu změny č.1 po společném jednání. 
V předloženém upraveném návrhu změny č. 1 Územního plánu Albrechtice byly provedeny 
úpravy, kterými byly odstraněny zjištěné nedostatky, které krajský úřad uvedl ve stanovisku 
dle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona k návrhu změny č. 1 Územního plánu Albrechtice  
ze dne 4. 5. 2017, čj. MSK 47514/2017. Z hlediska širších územních vazeb, pro odkanalizování 
oblasti Dolního Těrlicka na ČOV Albrechtice, byla navržena stoka splaškové kanalizace, vede-
ná podél toku Stonávky do stávající čerpací stanice, která bude kapacitně posílena, a výtlačný 
kanalizační řad z čerpací stanice do stávající kanalizace. 
Ve vazbě na záměr ŽD9 vymezený Politikou územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1 
byla navržena úprava textové části Územního plánu Albrechtice v oddíle D.1.2 Doprava dráž-
ní. Bylo navrženo, aby modernizace koridoru konvenční železniční dopravy Ostrava-Svinov-
Havířov-Český Těšín, železniční trať č. 321, byla realizována ve stávajících plochách dopravy 
drážní DD. 
V návaznosti na republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území uvedené v odst. 16, 28 a 30 Politiky územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1, 
byly regulace uvedené v kapitole D.2.1 Vodní hospodářství upraveny tak, aby nebyla 
v zastavitelných plochách umožněna výstavba nových rodinných domů s napojením na stud-
nu jako na jediný zdroj pitné vody a byly provedeny úpravy ve Výkresu pořadí změn v území 
– zastavitelné plochy  Z 9, Z 10, Z 13, Z 15, Z 17, Z 18, Z 19, část Z 23 (východní část), část Z 62 
(východní část), Z 63, Z 54, Z 55 a Z 56 byly ponechány podle současně platného Územního 
plánu Albrechtice ve 2. etapě, ve které je výstavba přípustná až po vybudování vodovodu 
a kanalizace. 
Dále byly provedeny úpravy ve Výkresu vodního hospodářství (úprava vodovodních řadů), 
pozemek parc.č. 1330/2 v kat. území Albrechtice u Č.T.  byl zahrnut do zastavěného území 
a v textové části Územního plánu Albrechtice byly do přípustného využití vyjmenovaných 
ploch doplněny stavby pro potřeby ochrany obyvatelstva. 
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Krajský úřad jako nadřízený orgán posoudil dle ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona části ře-
šení změny č.1 Územního plánu Albrechtice, které byly od společného jednání změněny, 
z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy, 
souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 1, a souladu se 
Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Krajský úřad konstatuje, že z těchto 
hledisek neshledal nedostatky. Nedostatky, na které krajský úřad upozornil ve svém stano-
visku ze dne 4. 5. 2017, čj. MSK 47514/2017, byly odstraněny. 

Vyhodnocení: 
Bez připomínek. Vzato na vědomí. 

 

 Vyhodnocení stanovisek k návrhu vyhodnocení připomínek a k návrhu rozhodnutí                              
o námitkách uplatněných k veřejnému projednání  

Ib/1. Ministerstvo průmyslu a obchodu, se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1,  stano-
visko  pod sp. zn. MPO 7044/2018  ze dne 25.1.2018, evidováno pod č.j. MMH/9530/ 
2018 dne 25.1.2018: 

Věc: Stanovisko dle § 53 odst. 1 stavebního zákona k návrhu změny č. 1 Územního plánu Al-
brechtice 
Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a ve smyslu ustanovení 
§ 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“) uplatňujeme k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 
následující stanovisko. 
S návrhem vyhodnocení připomínek a návrhem rozhodnutí o námitkách souhlasíme.  
Odůvodnění: 
V rámci veřejného projednání byla uplatněna jedna námitka, které nebylo vyhověno. Nedo-
jde tak ke změnám v projednávané územně plánovací dokumentaci. 

Vyhodnocení: 
Bez připomínek. Vzato na vědomí. 
 
Ib/2. Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-

Město, č.j. MMH/7621/2018 ze dne 12.2.2018, evidováno pod č.j. MMH/16095/ 
Wu/2018 ze dne 14.2.2018: 

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 
15. 1. 2018 výzvu k uplatnění stanoviska dle § 53 odst. 1 stavebního zákona. 

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje, jako úřad územního plánování příslušný 
podle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vyhotovil připo-
mínky a námitky, které byly doručeny v rámci veřejného projednání návrhu změny č. 1 
Územního plánu Albrechtice. 

K návrhu vyhodnocení námitek a připomínek k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 
územního plánu Albrechtice odbor životního prostředí vydává následující stanoviska: 
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1. Ve vztahu k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, podle § 79 odst.4 písm. b): 
Po vyhodnocení předložené dokumentace k záměru stavby správní orgán dospěl k závěru, že 
zájmy chráněné tímto zákonem nebudou stavbou dotčeny. 

2. Ve vztahu k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, podle § 11 odst. 3: 
Zájmy chráněné tímto zákonem nebudou dotčeny. Orgán ochrany ovzduší nemá připomínky. 

3. Orgán ochrany přírody a krajiny podle ust. § 75 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: 
Příslušný podle ust. § 77 odst.1 písm. q citovaného zákona č. 114/1992 Sb. souhlasí 
s návrhem vyhodnocení připomínek a s návrhem rozhodnutí o námitkách v rámci veřejného 
projednání návrhu změny č.1 Územního plánu Albrechtice. 

4. Ve vztahu k zákonu č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění 
pozdějších změn a předpisů podle § 5 odst. 3: 
Zájmy chráněné tímto zákonem nebudou stavbou dotčeny. 

5. Ve vztahu k zákonu č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů: 
Orgán státní správy lesů nemá připomínky. 

6. Ve vztahu k zákonu č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů: 
Orgán státní správy myslivosti nemá připomínky. 

7. Ve vztahu k zákonu č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů: 
Nemáme připomínky. 

Vyhodnocení: 
Bez připomínek. Vzato na vědomí. 
 
Ib/3. Krajský úřad Moravskoslezský kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství, 28. Října 

117, 702 18 Ostrava, stanovisko čj. MSK 11302/2018 sp. Zn. ŽPZ/2434/2018/Ham 
ze dne 13.02.2018, evidováno pod č.j. MMH/16117/Wu/2018  dne 14.2.2018: 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje  jako  orgán dle zákona č.183/2006, o územním pláno-
vání a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“), 
obdržel dne 16. 1. 2018, od pořizovatele změny č. 1 ÚP Albrechtice, kterým je Magistrát města 
Havířova, odbor územního rozvoje, výzvu k uplatnění stanovisek k návrhu rozhodnutí o námit-
kách a k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 1 ÚP Albrechtice, 
v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 stavebního zákona. 
Krajský úřad k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek uvádí ná-
sledující: 
Krajský úřad dle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, neuplatňuje stanovisko k předloženému návrhu rozhodnutí 
o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek, uplatněných v rámci veřejného projednání 
změny č. 1 ÚP Albrechtice. 
Odůvodnění: 
Dle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozděj-
ších předpisů, uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic 
II. a III. třídy. Uplatněná námitka se řešení těchto silnic netýká, a proto krajský úřad neuplatňu-
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je stanovisko k předloženému návrhu rozhodnutí o námitkách ani k návrhu vyhodnocení při-
pomínek, podaných v rámci veřejného projednání změny č. 1 ÚP Albrechtice. 
Krajský úřad není dotčeným orgánem státní památkové péče ve smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
Odůvodnění: 
Na území obce se nenachází národní kulturní památka ani památková zóna, pro které je kraj-
ský úřad dotčeným orgánem státní památkové péče ve smyslu ust. § 28 odst. 2 pís. c) zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
Zájmy, které hájí krajský úřad podle ust. § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nejsou dotčeny vyhodnocením ná-
mitek a připomínek k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 ÚP Albrechtice. 
Odůvodnění: 
Limity využití území, které krajský úřad hájí v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny 
nejsou návrhem vyhodnocení připomínek a návrhem rozhodnutí o námitkách dotčeny. 
Krajský úřad podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), nemá námitky k vyhodnocení při-
pomínek k návrhu územně plánovací dokumentace. 
Odůvodnění: 
Návrh vyhodnocení připomínek k územně plánovací dokumentaci není v rozporu s platným 
programem zlepšování kvality ovzduší, z něhož krajský úřad vychází podle § 12 odst. 1 zákona 
o ochraně ovzduší, a s ním související Územní energetickou koncepcí Moravskoslezského kra-
je. 
Veřejné zájmy, chráněné uvedeným zákonem v působnosti krajského úřadu dle § 48 odst. 2 
písm. a) zákona č.289/1992 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), 
nejsou vyhodnocením námitek a připomínek k návrhu změny č. 1 ÚP Albrechtice dotčeny. 
Odůvodnění: 
Krajský úřad podle § 48 a odst. 2 písm. a) lesního zákona uplatňuje stanovisko k územním plá-
nům obcí, pokud tato umisťuje na pozemky určené pro funkci lesa (PUPFL) rekreační a spor-
tovní stavby. Vyhodnocením námitek a připomínek nedojde k umístění sportovních a rekreač-
ních staveb na PUFL, a tímto zájmy, chráněné uvedeným zákonem v působnosti krajského 
úřadu, nejsou dotčeny. 
Krajský úřad posoudil předložené vyhodnocení námitek a připomínek z hlediska zájmů ochra-
ny zemědělské půdy dle zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
ve znění pozdějších předpisů, a s předloženým souhlasí. 
Odůvodnění: 
Z obsahu předložených námitek a připomínek vyplývá, že nedochází k úpravám návrhu, které 
by zasahovaly do zájmů ochrany zemědělského půdního fondu daných § 4 uvedeného zákona, 
jež by byly odlišné od předchozího projednání a odsouhlasení koncepce z hlediska ochrany 
zemědělské půdy. 
Ostatní zájmy, chráněné krajským úřadem, jako dotčeným orgánem, v procesu územního 
plánu, nejsou dotčeny. 

Vyhodnocení: 
Bez připomínek. Vzato na vědomí. 
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Ib/4. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, odbor výkonu státní 
správy IX, pracoviště: Čs. Legií 5, 702 00 Ostrava, č.j. sp. zn. MŽP/2018/580/104, 
10607;170.25, A/10 ze dne 16.2.2018, evidováno pod č.j. MMH/17022/Wu/2018 
ze dne 16.2.2018: 

Věc: Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek uplat-
něných k návrhu změny č. 1 územního plánu obce Albrechtice: 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen „ministerstvo“), 
obdrželo vaši výzvu (v souladu s § 53 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) k uplatnění stanoviska 
k výše uvedeným návrhům. 
Ministerstvo jako dotčený orgán podle § 53 odst. 1 stavebního zákona, § 15 odst. 2 zákona 
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a § 13 odst. 2 zákona č.62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, sděluje po prostudování návrhů, že k nim nemá žádné připomínky. 

Vyhodnocení: 
Bez připomínek. Vzato na vědomí. 
 
Ib/5. Krajský úřad Moravskoslezský kraj, Odbor územního plánování a stavebního řádu,  

28. Října 117, 702 18 Ostrava, stanovisko č.j. MSK 12334/2018 sp. zn. ÚPS/27311/ 
2015/Mich ze dne 22.1.2018, evidováno pod č.j. MMH/8445/2018 ze dne 23.1.2018: 

Dopisem ze dne 15. 1. 2017 (správně mělo být uvedeno 15. 1. 2018), který byl doručen dne 
16. 1. 2018, jste ve smyslu ust. § 53 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) 
zaslali Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního 
řádu, (dále jen „krajský úřad“) výzvu k uplatnění stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách 
a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci projednání návrhu změny č. 1 Územ-
ního plánu Albrechtice. Podklady k žádosti byly krajskému úřadu doručeny dne 17. 1. 2018. 
Krajský úřad obdržel návrh rozhodnutí o 1 námitce a návrh vyhodnocení souhlasného stano-
viska Rady města Karviné. 
Dle ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona krajský úřad jako nadřízený orgán uplatňuje stano-
visko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných 
k návrhu územního plánu, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výsledků projednání. 
Z předloženého vyhodnocení veřejného projednání nevyplývají žádné požadavky na úpravu 
návrhové části změny č. 1 Územního plánu Albrechtice. Toto vyhodnocení nemá vliv na ko-
ordinaci využívání území ani na soulad změny č. 1 Územního plánu Albrechtice s Politikou 
územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1, a se Zásadami územního rozvoje Moravsko-
slezského kraje. 
Krajský úřad z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
a  souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1, a se Zásadami územní-
ho rozvoje Moravskoslezského kraje neshledal nedostatky v předloženém návrhu vyhodno-
cení veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Albrechtice. 

Vyhodnocení: 
Bez připomínek. Vzato na vědomí. 
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C. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A SPLNĚNÍ POKYNŮ NA ÚPRAVU NÁVRHU 
ZMĚNY Č. 1 PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ  

C.1 Vyhodnocení splnění požadavků zadání      

     Pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Albrechtice v rozsahu zadání 
Změny č. 1 jsou součástí Zprávy o uplatňování Územního plánu Albrechtice, včetně zadání 
Změny č. 1, schválené usnesením Zastupitelstva obce Albrechtice č. 6/2015 ze dne 
15. 12. 2015.  

Bod 6. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu (tj. návrhu změny č.1) Zprávy 
o uplatňování Územního plánu Albrechtice, včetně zadání Změny č. 1, je splněn Změnou č. 1 
takto: 

Z výše uvedených skutečností, a to zejména v důsledku nabytí účinnosti zákona č. 350/2012 
Sb., kterým se změnil zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela stavebního zákona s nabytím 
účinnosti od 1. 1. 2013)“, vyplynula potřeba provést změnu Územního plánu Albrechtice – 
bere se na vědomí.  

 

6.1. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce – cíle zlepšování dosavadního sta-
vu, rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, požadavky na změnu charakteru ob-
ce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury  

a) Provést aktualizaci vymezení zastavěného území – splněno, vymezení zastavěného území 
je aktualizováno k 1. 10. 2017.   

b) Prověřit zahrnutí pozemku parc. č. 1393/2 v katastrálním území Albrechtice u Č.T. do za-
stavěného území – splněno, pozemek je do zastavěného území zahrnut. 

c) Prověřit úpravu hranice zastavěného území na pozemku parc. č. 493 v katastrálním území 
Albrechtice u Českého Těšína – splněno, do zastavěného území je přičleněna část uvede-
ného pozemku s existujícími stavbami.  

 

6.2. Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky 

Prověřit požadavky vyplývající z A-PÚR ČR: vymezení koridoru konvenční železniční dopravy 
ŽD9-Koridor Ostrava-Svinov-Havířov-Český Těšín – splněno; Změnou č. 1 se do územního plá-
nu doplňuje požadavek na respektování koridoru konvenční železniční dopravy Ostrava-
Svinov – Havířov – Český Těšín pro modernizaci železniční trati č. 321; na základě vyjádření 
Správy železniční dopravní cesty ke Zprávě o uplatňování územního plánu Albrechtice, včetně 
návrhu zadání Změny č. 1, bude koridor modernizován ve stávajících plochách dráhy, tedy 
v plochách, vymezených v územním plánu jako stabilizované plochy dopravy drážní DD, 
bez dalších územních nároků.  

 

6.3. Požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje  

a) Prověřit a zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nad-
místního významu, které jsou vymezeny v ZÚR MSK (záměry označené v ÚAP ORP Havířov 
pod kódy Z3, Z17, Z18, Z26, Z27, Z28) 
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Jde o následující stavby: 
- E3  Životice – Český Těšín, přeložka, dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy; 
- Z17 vedení EZS – TR Albrechtice (VVN), vedení 1x110 kV pro vyvedení výkonu z EZS, 

včetně rozvodny 110 kV; 
- Z18 Nošovice – Albrechtice (VVN) – zvýšení přenosové kapacity vedení 400 kV VVN 460; 
- Z26 PZP Třanovice – hranice okresů Karviná – Karviná Doly (VTL), výstavba plynovodu 

DN 500 pro oblast Karviná – Doly; 
- Z27 Albrechtice – Český Těšín (Žukov) – obnova VTL plynovodu DN 500 s dílčími polož-

kami mimo zastavěné území; 
- Z28 Havířov (Suchá) – Albrechtice – obnova VTL plynovodu DN 500 s přeložkami mimo 

zastavěné území, včetně jižního obchvatu Albrechtic. 

Všechny uvedené trasy dopravní a technické infrastruktury jsou v platném územním plánu 
obsaženy. Změnou č. 1 se upřesňuje navržená trasa vedení VVN 110 kV EZS – TR Albrechti-
ce v souladu se ZÚR MSK a pro navržená vedení VVN a VTL plynovody se vymezují koridory 
v návaznosti na územní plány sousedních obcí.  

b) Prověřit navázání opatření k zajištění funkce územního systému ekologické stability regio-
nální úrovně (dle Zásad ÚR MSK – RBK 618, RBC č. 163) – splněno, vymezení regionálních 
částí ÚSES v platném územním plánu je v souladu se ZÚR MSK a navazuje na vymezený 
ÚSES v územních plánech sousedních obcí; Změnou č. 1 je provedena pouze drobná úprava 
vymezení vloženého lokálního biocentra R1 na hranicích se Stonavou.  

c) Na základě nových podkladů znovu prověřit a případně doplnit koridor dle požadavku 
investora pro stavbu „Nošovice-Albrechtice (VVN) – zvýšení přenosové kapacity vedení 
400 kV –VVN 460“ (dle ZÚR veřejně prospěšná stavba označena jako E–45) – splněno, 
pro zvýšení přenosové kapacity stávajícího vedení V 460 je Změnou č. 1 vymezen koridor 
s označením E45.  

d) Upravit regulace uvedené ve funkční ploše SO – plochy smíšené obytné – vypustit z využití 
přípustného nové stavby pro rodinnou rekreaci, připustit pouze změny stávajících staveb 
na stavby pro rodinnou rekreaci – splněno.  

e) Prověřit a na základě prověření případně doplnit do koordinačního výkresu chybějící se-
suvná území, navrhnout jejich vhodné využití – splněno, vymezení sesuvných území bylo 
aktualizováno, viz kap. F.2. Všechna sesuvná území leží v plochách lesních L, jejich jiné vy-
užití se nenavrhuje.  

 

6.4. Požadavky vyplývající z širších územních vztahů  

a) Prověřit a případně doplnit hranici záplavového území Sušánky u hranice katastrálního 
území Horní Suchá – hranice záplavového území Sušánky byla prověřena, podle aktuálních 
podkladů ÚAP ORP Havířov (4. úplná aktualizace 2016) do k.ú. Albrechtice u Českého Těší-
na nezasahuje.  

b) Prověřit návaznost technické infrastruktury v kat. území Albrechtice u Č.T. a technické 
infrastruktury (TI) na kat. území sousedních obcí: 

 

 



53 
 

Návaznost TI s vedením TI v kat. území Stonava:  

- prověřit existenci a návaznosti stávajících vodovodních řadů u SV hranice s kat. územím 
Stonava – (v ÚP Stonava evidovány dva vodovodní řady dn 160 kolem vlečky) – splněno, 
navazující vodovodní řady jsou doplněny  

- prověřit a případně doplnit trasu radioreléového spoje, která vede na kat. území Stonava 
v lokalitě Nový Svět – splněno, trasy radioreleových spojů byly zaktualizovány dle podkla-
dů ÚAP ORP Havířov (4. úplná aktualizace 2016) a doplněny do grafické části územního 
plánu 

- prověřit vymezení energetického koridoru EZ6 dle Zásad ÚR MSK – splněno, Změnou č. 1 
je vymezen koridor EZ6, pro zásobování nové transformační stanice 110/22 kV Karviná – 
Doly z TS Albrechtice (s úpravou trasy, navazující na řešení v územním plánu sousední 
Stonavy)  

- prověřit osy koridorů staveb E/EZ vyznačených v ÚP Stonava – splněno, Změnou č 1 jsou  
upřesněny osy koridorů v návaznosti na územní plán Stonavy     

- prověřit návaznost stávajících tras energetického vedení u hranice kat. území Stonava, 
včetně  jejich označení – splněno, Změnou č. 1 jsou upřesněny trasy stávajících energetic-
kých sítí dle aktuálních podkladů ÚAP ORP Havířov (4. úplná aktualizace 2016). 

Návaznost TI s vedením TI v kat. území Dolní Těrlicko: 

- prověřit existenci a návaznost radioreléového spoje, který je vyznačen v ÚP Těrlicko, 
zdroj Policie ČR Karviná – splněno, trasy radioreleových spojů jsou zaktualizovány dle ak-
tuálních podkladů ÚAP ORP Havířov (4. úplná aktualizace 2016) a doplněny do grafické 
části; trasa radioreleového spoje dle zdroje Police ČR Karviná byla upřesněna 

- prověřit stoku navržené splaškové kanalizace DN 300 u čerpací stanice OKD u ul. Rekre-
ační – splněno, návrh kanalizace u ulice Rekreační je upraven tak, aby bylo odkanalizová-
ní této lokality řešeno na území obce Albrechtice a nevyžadovalo budování kanalizačních 
stok na území obce Těrlicko – viz kap. F.4.2.1. 

- prověřit návaznost koridoru optického kabelu, který je navržen v ÚP Těrlicko (v lokalitě 
Pacalůvka) ve výkrese I.B.6 – Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace – splněno, 
Změnou č. 1 je navržen dálkový optický kabel mezi digitálními ústřednami (RSU) Těrlicko 
a Albrechtice. 

Návaznost TI s vedením TI v kat. území Bludovice: 

- prověřit návaznost plochy navržené pro zdvojení přivaděče ostravského oblastního vo-
dovodu OOV Bludovice – Karviná v ÚP Havířov, ve výkrese A.6 – Výkres veřejně prospěš-
ných staveb, opatření a asanací – splněno, koridor pro zdvojení přivaděče OOV Bludovice 
– Karviná je do územního plánu doplněn  

- prověřit návaznost plochy, která je vymezena v ÚP Havířov pro výstavbu vedení 400 kV 
Nošovice – Albrechtice zdvojením stávající linky ZVN 460 za účelem zvýšení přenosové 
kapacity – splněno, Změnou č. 1 je vymezen koridor E45 pro rekonstrukci stávajícího 
jednoduchého vedení 400 kV VVN 460 v úseku Nošovice – Albrechtice na dvojité vedení 
2 x 400 kV; vymezený koridor navazuje na koridor, vymezený Územním plánem Havířov 
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- prověřit návaznost stávajících vodovodních řádů v lokalitě Pacalůvka, které jsou vyznače-
ny v ÚP Havířov – splněno, vodovodní řady v lokalitě Pacalůvka navazují na řady vyznače-
né v ÚP Havířov. 

 Návaznost TI s vedením TI v kat. území Chotěbuz: 

- prověřit návaznost stávající trasy vedení VN 39 – splněno, Změnou č. 1 jsou upřesněny 
trasy energetických sítí dle aktuálních podkladů ÚAP ORP Havířov (4. úplná aktualizace 
2016) 

- prověřit návaznost koridoru pro vedení VTL plynovodu – splněno, Změnou č. 1 je vyme-
zen sdružený koridor P2 + P5 pro výstavbu VTL plynovodu PZP Třanovice – Karviná-Doly 
a pro obnovu VTL plynovodu DN 500 Albrechtice – Český Těšín (Žukov); vymezený koridor 
navazuje na koridor vymezený v územním plánu Chotěbuzi. 

Návaznost TI s vedením TI v kat. území Horní Suchá: 

- prověřit návaznost koridorů technické infrastruktury: 
pro vedení VVN 400 kV – splněno, Změnou č. 1 je vymezen koridor E45 pro rekonstrukci 
stávajícího jednoduchého vedení 400 kV VVN 460 v úseku Nošovice – Albrechtice 
na dvojité vedení 2 x 400 kV 

pro VTLP DN 500 Havířov (Suchá) – Albrechtice – splněno, Změnou č. 1 je vymezen 
koridor P22 pro obnovu VTL plynovodu DN 500 Albrechtice – Český Těšín (Žukov), který 
navazuje na řešení Územního plánu Horní Suchá 

pro VTLP DN 500 PZP Třanovice-Karviná-Doly VV – splněno, Změnou č. 1 je vymezen 
koridor P2 pro výstavbu VTL plynovodu PZP Třanovice – Karviná-Doly, který navazuje 
na řešení Územního plánu Horní Suchá 

- prověřit návaznost stávajících vedení nadzemních energetických vedení, včetně jejich 
označení (VVN 646-677, VVN 667-668, VVN 645-646) – splněno, Změnou č. 1 jsou upřes-
něny trasy stávajících energetických sítí dle aktuálních podkladů ÚAP ORP Havířov 
(4. úplná aktualizace 2016) 

- prověřit návaznost stávajícího vodovodního řadu v SZ části kat. území Albrechtice u Č.T., 
který je evidován v ÚP Horní Suchá u tratě – prověřeno, vodovodní řad v Albrechticích 
navazuje na vodovodní řad v Horní Suché. 

c) Prověřit navázání opatření k zajištění funkce územního systému ekologické stability u kat. 
území Stonava – splněno, je upraveno vymezení vloženého lokálního biocentra R1.  

 

6.5. Požadavky ze zpracovaných ÚAP 

a) Prověřit záměry označené v bodě 3 Zprávy o uplatňování ÚP Albrechtice jako: 

Z157 – koridor silnice II. třídy (zdroj SSMSK) – splněno, záměry směrových úprav silnice 
II. třídy byly prověřeny a bylo zjištěno, že do řešeného území jejich plošné vymezení neza-
sahuje (jsou řešeny pouze na území obce Horní Suchá) 

Z 15 (zdroj ÚAP ORP Havířov) – splněno, Změnou č. 1 se do územního plánu doplňuje po-
žadavek na respektování koridoru konvenční železniční dopravy Ostrava-Svinov – Havířov 
– Český Těšín pro modernizaci železniční trati č. 321; na základě vyjádření Správy želez-
niční dopravní cesty ke Zprávě o uplatňování územního plánu Albrechtice, včetně návrhu 
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zadání Změny č. 1, bude koridor modernizován ve stávajících plochách dráhy, tedy 
v plochách, vymezených v územním plánu jako stabilizované plochy dopravy drážní DD, 
bez dalších územních nároků  

Z 68 (zdroj – Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury MSK) – splněno, Změnou č. 1 se 
do územního plánu doplňuje požadavek na respektování koridoru konvenční železniční 
dopravy Ostrava-Svinov – Havířov – Český Těšín pro modernizaci železniční trati č. 321; 
na základě vyjádření Správy železniční dopravní cesty ke Zprávě o uplatňování územního 
plánu Albrechtice, včetně návrhu zadání Změny č. 1, bude koridor modernizován ve stá-
vajících plochách dráhy, tedy v plochách, vymezených v územním plánu jako stabilizova-
né plochy dopravy drážní DD, bez dalších územních nároků  

Z94 (zdroj ČEZ Distribuce a.s.) – splněno, rozšíření sítě VN je navrženo již v platném 
územním plánu; Změnou č. 1 se nové zastavitelné plochy nevymezují, síť NN není 
v územním plánu řešena 

Z100 (zdroj ČEZ Distribuce a.s.) – splněno, nové distribuční trafostanice jsou navrženy již 
v platném územním plánu; Změnou č. 1 se nové zastavitelné plochy, které by vyvolaly po-
třebu výstavby nových trafostanic, nevymezují  

Z29 (zdroj RWE GasNet s.r.o.) – splněno, trasy nových plynovodů jsou navrženy již 
v platném územním plánu; Změnou č. 1 jsou pro navržené trasy VTL plynovodů, řešených 
dle ZÚR MSK, vymezeny koridory. 

b) V územním plánu zohlednit návrh realizace Pozemkových úprav (záměr označený v ÚAP 
ORP Havířov jako Z 155) – splněno, Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Albrechtice 
u Českého Těšína, lokalita Stavy, byly schváleny rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR, 
Pozemkového úřadu Karviná ze dne 21. 10. 2011, č.j. 181727/2011 – MZE-130770 a za-
psány do katastru nemovitostí dne 21. 6. 2012; na základě těchto úprav jsou v lokalitě 
Stavy provedeny úpravy ve vymezení ploch s rozdílným způsobem využití. 

c) Upravit stanovenou etapizaci – přehodnotit rozčlenění ploch, zařazených do 1. a 2. etapy 
výstavby dle aktuálního stavu vybavení území technickou infrastrukturou – splněno, viz 
kap F.11.  

 

6.6. Urbanistická koncepce obsažená v platném územním plánu nebude změnou č. 1 ÚP 
zásadně měněna – splněno. 

V lokalitě Bělehrad prověřit vymezení ploch s rozdílným způsobem využití VP – plochy výroby 
průmyslové, VZ – plochy výroby zemědělské a BH – plochy bydlení v bytových domech 
a uvést je do souladu se stávajícím využitím – splněno, celý výrobní areál včetně plochy vy-
mezené v platném územním plánu k přestavbě na bytový dům (plocha přestavby č. P1 – ob-
jekt byl přestavěn na administrativní budovu výrobního areálu) je vymezen jako stabilizovaná 
plocha výroby průmyslové VP, s přípustným využitím pro kompostárny; úprava byla konzulto-
vána se zástupci obce Albrechtice.  

 

6.7. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury:  

a) Prověřit a případně doplnit chybějící veřejnou dopravní infrastrukturu k zastavitelným 
plochám – prověřeno; v platném územním plánu je příslušná dopravní infrastruktura 
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ke všem vymezeným zastavitelným plochám navržena, doplnění v rámci Změny č. 1 není 
potřebné.  

b) Prověřit a doplnit ve výkresech č. 4. Výkres vodního hospodářství a č. 5. Výkres energetiky 
a spojů technickou infrastrukturu podle skutečného provedení – splněno.  

c) Prověřit podmínku pro výstavbu nových objektů: - neumožnit výstavbu studny jako jedi-
ného zdroje pitné vody – splněno s úpravou – text bodu 4. kap. D.2.1 závazné části je na-
hrazen novým zněním: „ Studna jako jediný zdroj pitné vody se připouští pouze pro nové 
stavby ve stabilizovaných plochách, které jsou mimo dosah stávajících a navržených řadů 
pitné vody; pro nové stavby realizované ve vymezených zastavitelných plochách se studna 
jako jediný zdroj pitné vody nepřipouští.“ 

d) Prověřit doplnění regulací stanovených v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem 
využití, kde je uvedená odrážka ve znění :“ - stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, 
např. vodovody….“  pro umožnění výstavby přípojek a staveb souvisejících – splněno.  

e) Po dokončení vypracování „Studie proveditelnosti trati Ostrava – Valašské Meziřičí, Frý-
dek-Místek – Český Těšín / Třinec, Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice a Studénka – Veřovi-
ce“, kterou v současné době zpracovává SUDOP BRNO, spol. s r.o., využít tuto studii jako 
podklad pro pořízení územně plánovací dokumentace – podklad dosud není k dispozici. 

 

6.8. Požadavky na rozvoj území obce:  

Požadavky nejsou stanoveny – bere se na vědomí. 

 

6.9. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny zejména na prověření plošného a prostoro-
vého uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prově-
ření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opat-
ření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona. 

Změnou č. 1 dojde k prověření navázání opatření k zajištění funkce územního systému eko-
logické stability u kat. území Stonava – splněno, vymezení ÚSES je upraveno v návaznosti 
na ÚSES vymezený v ÚP Stonava.  

 

6.10. Další požadavky 

a) Změnou č. 1 bude ÚP Albrechtice uveden do souladu s ust. § 43 odst. 3 stavebního záko-
na, dle kterého územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsa-
hovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územnímu rozhod-
nutí, a to ve vazbě na obsah příloh č. 7 a 11 evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
vyhlášky č. 458/2012 Sb. – splněno. 

b) Doplnit pojmosloví k upřesnění funkčního využití ploch Z – plochy orné půdy a trvalých 
travních porostů („prvovýroba“, případně upřesnit minimální velikost ploch pro živočiš-
nou či rostlinnou výrobu,…) – splněno s úpravou – pojem „prvovýroba“ je z územního plá-
nu vypuštěn a nahrazen pojmem „zemědělská výroba“; definice pojmu „zemědělská výro-
ba“ je doplněna. 
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c) Plochy komunikací a plochy zeleně na veřejných prostranstvích, navržené v ÚP, budou 
vymezeny jako zastavitelné plochy – odstranění metodické chyby v platném ÚP – splněno. 

d) Do koordinačního výkresu zapracovat aktuální Mapu důlních podmínek pro stavby v okre-
se Karviná určené k použití pro vydání územních rozhodnutí a stavebních povolení – spl-
něno.  

e) Do textové části platného územního plánu Albrechtice bude doplněna poznámka, 
že v případě výskytu výjimečných událostí se bude postupovat v souladu s krizovými a ha-
varijními plány Havířova a MS kraje – splněno.  

 

6.11. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využi-
tí, které bude nutno prověřit  

Změnou č. 1 ÚP Albrechtice budou zpřesněny vymezené plochy a koridory dopravní a tech-
nické infrastruktury nadmístního významu, které vyplývají ze ZÚR MSK a Politiky ÚR ČR – 
splněno.  

 

6.12. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možno uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

a) Prověřit vypuštění předkupního práva z veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěš-
ných opatření, které jsou uvedené v odstavci H. textové části ÚP Albrechtice – splněno, 
na základě konzultace se zástupci obce Albrechtice jsou z výčtu veřejně prospěšných sta-
veb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, vypuštěny plochy OH1 
a ZV8.   

b) Prověřit úpravu vymezených veřejně prospěšných staveb podle pokynů, které vyplývají 
z bodů 6.2., 6.3., 6.4. a 6.5. – splněno, výčet a zákres veřejně prospěšných staveb a opat-
ření je upraven v návaznosti na úpravu řešení dopravní a technické infrastruktury – viz 
kap. F.7.  

 

6.13. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování 
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní 
studie nebo uzavřením dohody o parcelaci  

Prověřit vypuštění požadavků na zpracování územních studií v plochách Z59 a ZV8 – splněno, 
tyto požadavky jsou vypuštěny. 

 

6.14. Požadavky na zpracování variant řešení.  

Požadavky nejsou stanoveny – bere se na vědomí. 
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6.15. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu 
jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení  

Změna územního plánu bude zpracována a projednána v souladu se stavebním zákonem 
č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími vyhláškami. Obsah změny územního plánu bude odpoví-
dat členění stávajícího územního plánu – splněno. 

Obsah územního plánu  
Textová část:  
dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

Grafická část: 
1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000  
2. Hlavní výkres M 1 : 5000  
3. Výkres dopravy M 1 : 5 000  
4. Výkres vodního hospodářství M 1 : 5000 (pokud bude dotčen změnou)  
5. Výkres energetiky a spojů M 1 : 5000 (pokud bude dotčen změnou)   
6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000   
(Výkres č. 7. Výkres pořadí změn v území bude vypuštěn) 

Obsah odůvodnění územního plánu 
Textová část: 
dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.  

Grafická část:  
8. Koordinační výkres – M 1 : 5 000  
9. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu M 1 : 5000 (pokud bude dotčen změnou) 
10. Výkres širších vztahů - M 1 : 50000 (pokud bude dotčen změnou) 

Splněno s úpravou – výkres č. 7. Výkres pořadí změn v území není vypuštěn, ale upraven. Vý-
kres č. 10. Výkres širších vztahů není doložen, Změna č. 1 se v něm neprojeví. 

Počet tištěných vyhotovení (kompletní paré včetně grafických příloh a odůvodnění) k předání 
pořizovateli je stanoven takto: 
Návrh změny ke společnému jednání – 2 x  
Upravený návrh změny k veřejnému projednání – 2 x  
Dokumentace změny k vydání – 4 x 

Pro každou fázi projednání bude pořizovateli předána kompletní dokumentace v elektronic-
ké podobě. Po vydání změny bude textová a grafická část územního plánu upravena a vytiš-
těna v právním stavu po vydání změny v počtu 4 paré. 

Právní stav bude pořizovateli předán i v elektronické formě – a to do 14 dnů po vydání změ-
ny zastupitelstvem. 

Splněno. 

 

6.16. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný roz-
voj území.  

Znění pořizované změny nevyžaduje zpracování vyhodnocení předpokládaných vlivů změny 
územního plánu na udržitelný rozvoj území – bere se na vědomí.   
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7. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udrži-
telný rozvoj území, pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí, nebo 
nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí ob-
last.  

Požadavky nejsou uplatňovány – bere se na vědomí.  

 

8. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování 
variant vyžadováno 

Nejsou stanoveny požadavky na řešení variant – bere se na vědomí.  

 

9. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečnosti uvedených pod body 
2. až 5. vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu 

Návrh na pořízení nového územního plánu se neuplatňuje. Navrhovaná změna územního 
plánu č. 1, pro kterou je v bodě č. 5 této Zprávy zpracován návrh zadání, podstatně neovliv-
ňuje koncepci územního plánu.  

Bere se na vědomí.  

 

10. Požadavky na eliminaci, minimalizaci, nebo kompenzaci negativních dopadů na udrži-
telný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny 

Negativní dopady na udržitelný rozvoj území nebyly vyhodnocením zjištěny. Nejsou proto 
stanoveny požadavky na eliminaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj 
území. 

Bere se na vědomí.  

 

C.2 Vyhodnocení splnění Pokynů na úpravu návrhu Změny č. 1 po společném jednání 

     Pokyny na úpravu návrhu Změny č. 1 územního plánu Albrechtice po společném jednání 
dle § 50 stavebního zákona jsou splněny takto: 

- Upravit návrh změny č. 1 ÚP Albrechtice, grafickou část výkresu č. 4 – Výkresu vodního 
hospodářství, a to upravit trasu navrženého řadu pitné vody tak, aby bylo umožněno na-
pojení povoleného rodinného domu na pozemku parc.č. 2229/1 k.ú. Albrechtice u Č.T. 
na stávající řad pitné vody, který prochází komunikací na ulici U Potoka (parc.č. 2255 k.ú. 
Albrechtice u Č.T.). Zároveň vypustit chybně zakreslený stávající řad pitné vody na ul. Par-
dubická – splněno. 

- Upravit návrh změny č. 1 ÚP Albrechtice, grafickou část výkresu č. 7 – Výkresu pořadí 
změn v území: zastavitelné plochy Z 9, Z 10, Z 13, Z 15, Z 17, Z 18, Z 19, část Z 23 (východní 
část), část Z 62 (východní část), Z 63, Z 54, Z 55 a Z 56 ponechat podle současně platného 
ÚP Albrechtice ve 2. etapě podle současně platného ÚP; v tomto smyslu upravit také tex-
tovou část návrhu Změny č. 1 ÚP Albrechtice – splněno. 

- Zahrnout pozemek parc.č. 1330/2 v k.ú. Albrechtice u Č.T. do zastavěného území – splně-
no. 
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- Zapracovat do návrhové části Územního plánu Albrechtice záměr vyplývající z Politiky 
územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1 – ŽD9 koridor konvenční železniční dopravy 
Ostrava–Svinov-Havířov-Český Těšín pro budoucí modernizaci trati – splněno, záměr je 
doplněn do závazné textové části územního plánu. 

- Upravit text návrhu změny č. 1 ÚP Albrechtice v kapitole D.2.1 Vodní hospodářství  tak, aby 
nebyla umožněna výstavba nových rodinných domů s napojením na studnu jako na jediný 
zdroj pitné vody, s výjimkou staveb v plochách stabilizovaných, které jsou mimo dosah 
stávajících a navržených řadů pitné vody – splněno. 

- Navrhnout kanalizační řad pro napojení stoky AB 300, která je navržená v platném ÚP 
Těrlicko. Z hlediska širších územních vazeb bylo zjištěno, že Územní plán Albrechtice ne-
obsahuje kanalizační řad navazující na záměr AB 300 obsažený v Územním plánu Těrlicko 
(návaznost v oblasti na východ od Těrlické přehrady, od ulice Rekreační) – splněno, návrh 
kanalizačního řadu pro napojení oblasti Dolního Těrlicka na kanalizaci obce Albrechtice je 
doplněn.   

- Doplnit odrážku pro stanovení Přípustného využití v plochách: bydlení v bytových domech 
– BH, bydlení v rodinných domech – BI, občanského vybavení veřejné infrastruktury – OV, 
tělovýchovných a sportovních zařízení – OS, smíšených obytných – SO, pro výrobu prů-
myslovou – VP a v plochách výroby drobné – VD s textem v následujícím znění: stavby pro 
potřeby ochrany obyvatelstva – splněno s výjimkou ploch občanského vybavení veřejné in-
frastruktury, kde je toto využití jako přípustné stanoveno již v platném územním plánu 
a Změnou č. 1 tedy není třeba doplňovat. 

 

   

D. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

 Předmětem Změny č. 1 Územního plánu Albrechtice je aktualizace vymezení zastavěného 
území včetně aktualizace současného stavu využití území, aktualizace stávající dopravní 
a technické infrastruktury, úpravy návrhu rozvoje technické infrastruktury včetně úprav ná-
vazností navržených sítí technické infrastruktury na území sousedních obcí, uvedení územní-
ho plánu do souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje a s územními 
plány sousedních obcí a do souladu se stavebním zákonem v platném znění a úprava pořadí 
změn v území – etapizace, stanovené v platném územním plánu.  

     Provedené úpravy tras stávajících i navržených sítí technické infrastruktury, vymezení 
energetických koridorů a vymezení ÚSES navazují na jejich vymezení v územních plánech 
sousedních obcí – Územního plánu Havířov v platném znění, Územního plánu obce Stonava 
v platném znění, Územního plánu Těrlicko v platném znění, Územního plánu Horní Suchá 
a Územního plánu Chotěbuz v platném znění, a zajišťují tak koordinaci využívání území 
z hlediska širších vztahů. 

     Nové záměry, které by měly vazbu na území sousedních obcí, se Změnou č. 1 nevymezují. 
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E. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Ve Změně č. 1 je obsažen pouze jeden záměr nadmístního významu, který není řešen 
v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje – je to návrh zdvojení trasy přivaděče 
ostravského oblastního vodovodu OOV Bludovice – Karviná (DN 600); návrh zdvojení trasy 
navazuje na vymezení v platném Územním plánu Havířov. 

 

 

F. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY 

F.1 Vymezení zastavěného území 

     Změnou č. 1 je provedena aktualizace vymezení zastavěného území k 1. 10. 2017 a záro-
veň aktualizace současného stavu využití území. Z územního plánu se tím vypouštějí zastavi-
telné plochy a plochy přestavby nebo jejich části, na kterých již byla výstavba realizována, 
případně některé plochy – proluky v zastavěném území dle § 58 stavebního zákona 
v platném znění, které není účelné vymezovat jako samostatné zastavitelné plochy – vesměs 
jde o oplocené zahrady, které tvoří nedílnou součást sousedních rodinných domů a pro no-
vou obytnou výstavbu jsou nevyužitelné: 

• plochy bydlení v rodinných domech BI č. Z9 (část), Z13 (část), Z23 (část), Z24 (část), Z28 
(část), Z30  

• plochy smíšené obytné venkovské SO č. Z3 (část), Z41 (část), Z42 (část), Z43 (část), Z44 
(část), Z45 (část), Z51 (část), Z54 (část), Z61 (část), Z67 (část), Z72, Z78, Z90, Z108      

• plocha bydlení v bytových domech BH č. P1 (stavba, vymezená v platném územním plá-
nu pro přestavbu na bytový dům, byla přestavěna na administrativní budovu sousedního 
výrobního areálu; plocha je tedy přičleněna do stabilizovaných ploch výroby průmyslové 
VP) 

• plocha technické infrastruktury TI č. Z5 (již realizované rozšíření rozvodny). 

     Dále je provedeno odstranění chyb ve vymezení zastavěného území v platném územním 
plánu: 

- na východním okraji zástavby, v úseku mezi ulicí Těšínskou a Školní, je hranice upravena 
do souběhu s hranicí intravilánu, stanoveného k 1. 9. 2016 (po pravém břehu pozemku 
vodního toku) 

- je doplněno vymezení zastavěného území na pozemcích, které odpovídají definici zasta-
věného území dle § 58 odst. 2 stavebního zákona – převážně jde o pozemky zborů  

- na ulici Pardubické je upraveno vymezení stabilizované plochy v zastavěném území – plo-
chy smíšené obytné SO – do stabilizované plochy je přičleněna proluka v zastavěném 
území.  
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F.2  Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot  

     Předmětem Změny č. 1 Územního plánu Albrechtice je především jeho uvedení do soula-
du s územními plány sousedních obcí a s platnou legislativou, prověření souladu se Zásadami 
územního rozvoje Moravskoslezského kraje a dílčí úpravy platného územního plánu, zejména 
úprava stanoveného pořadí změn v území – etapizace. 

     Nové zastavitelné plochy se Změnou č. 1 nevymezují, základní koncepce rozvoje obce 
a zásady ochrany a rozvoje hodnot jejího území se nemění. 

     Kulturní a architektonické hodnoty v řešeném území představuje jen několik nemovitých 
kulturních památek, všechny jsou Změnou č. 1 respektovány, Změna č. 1 se jich netýká ani je 
nijak neohrozí. 

     Přírodní hodnoty na území obce Albrechtice představují především lesní porosty a břeho-
vé porosty vodních toků, registrované významné krajinné prvky, památné stromy, dále pak 
regionální části ÚSES (regionální biocentrum 1163 Loucký les a regionální biokoridor 618). 
Tyto přírodní hodnoty jsou v platném územním plánu respektovány a Změna č. 1 se jich ne-
týká ani je nijak neohrozí. 

     Změnou č. 1 se aktualizuje vymezení sesuvných území a svahových nestabilit; na území 
obce Albrechtice jsou evidovány následující jevy: 

ID Lokalita Klasifikace Stupeň aktivity 

3616 Albrechtice u Českého Těšína sesuv – plošný  aktivní 

3623 Chotěbuz sesuv – plošný potencionální 

6977 Albrechtice sesuv – bodový potencionální 

1 Albrechtice sesuv – bodový aktivní 

     V případě výskytu výjimečných událostí se bude postupovat v souladu s krizovými a hava-
rijními plány Havířova a Moravskoslezského kraje. 

 

F.3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby                                
a systému sídelní zeleně 

a) Urbanistická koncepce 

Změnou č. 1 se celková urbanistická koncepce, stanovená v platném Územním plánu Al-
brechtice, nemění. Navržené změny jsou z hlediska urbanistické koncepce nepodstatné, no-
vě zastavitelné plochy se nevymezují. 
 
b) Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby  

Změnou č. 1 se nové zastavitelné plochy ani plochy přestavby nevymezují, upravuje se 
pouze vymezení několika zastavitelných ploch, vymezených v platném územním plánu: 

- zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech BI č. Z13 v lokalitě Nový Svět – Nádražní 
je nepatrně rozšířena v návaznosti na již vybudovanou místní komunikaci 

- z územního plánu se vypouští zastavitelná plocha technické infrastruktury TI č. Z57, která 
byla vymezena pro rozšíření kanalizační čerpací stanice v lokalitě U Školy; nová čerpací 
stanice byla vybudována v jiné poloze a stávající čerpací stanice byla zrušena – plocha 
pro její rozšíření již tedy není potřebná  
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- v souvislosti s výše uvedeným vypuštěním zastavitelné plochy technické infrastruktury TI 
č. Z57 se zastavitelná plocha hřbitovů OH č. Z58 v lokalitě Školní se zvětšuje o původně 
vymezenou sousední zastavitelnou plochu č. Z57 

- na základě již provedené parcelace pozemků se z platného územního plánu vypouští část 
vymezené zastavitelné plochy smíšené obytné SO č. Z43 

- vymezení zastavitelných ploch smíšených obytných SO č. Z45 a Z81 je upřesněno podle 
aktuální katastrální mapy. 

 
     Změnou č. 1 se dále jako zastavitelné plochy a plochy přestavby vymezují plochy zeleně 
na veřejných prostranstvích ZV, plochy veřejných prostranství PV a plochy dopravy silniční 
DS, navržené v platném územním plánu. Jde o odstranění metodické chyby, kdy tyto plochy 
byly vyznačeny jako navržené, ale nebyly uvedeny jako zastavitelné – nejde tedy o nově vy-
mezené plochy.  

     Takto jsou vymezeny: 

- zastavitelné plochy zeleně na veřejných prostranstvích č. Z109 – Z117; původní označení 
ZV1 – ZV8 se ruší 

- zastavitelné plochy dopravy silniční DS č. Z117 (pro přeložku silnice I/11), Z118 (pro pře-
ložku silnice III/4749) a Z127 (pro vybudování autobusové točny v lokalitě Paseky) a plo-
cha přestavby č. P2 (pro přestavbu křižovatky silnice III/4749 – ulice Hlavní s ulicemi 
Obecní a Školní)    

- zastavitelné plochy veřejných prostranství PV č. Z119 – Z126 pro vybudování navržených 
úseků místních komunikací. 

Poznámka: číslování nově vymezených zastavitelných ploch a ploch přestavby – ploch zeleně 
na veřejných prostranstvích ZV, ploch pěších a vozidlových komunikací PV a ploch dopravy 
silniční DS, které nejsou nově navrženy, ale pouze nově označeny jako zastavitelné plochy 
nebo plochy přestavby (metodická chyba v platném územním plánu – viz předchozí text), je 
provedeno jako pokračování číselné řady zastavitelných ploch a ploch přestavby platného 
územního plánu, aby bylo jednoznačně zřejmé, že nejde o nově navržené plochy. 
     
c) Systém sídelní zeleně 

     V platném územním plánu je vymezeno osm ploch navržené zeleně na veřejných pro-
stranstvích s označením ZV1 až ZV8; tyto plochy však nebyly vymezeny jako zastavitelné – šlo 
o metodickou chybu ve zpracování územního plánu (viz předchozí text). Změnou č. 1 se tedy 
plochy s původním označením ZV1 – ZV8 nově označují jako zastavitelné plochy Z109 – Z116; 
jejich vymezení se Změnou č. 1 nemění a nové plochy zeleně na veřejných prostranstvích se 
nevymezují. 

 

F.4 Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 

     Změny navržené veřejné infrastruktury vyplývají z nutnosti uvést územní plán do souladu 
se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje a do souladu s územními plány sou-
sedních obcí; celková koncepce řešení dopravní a technické infrastruktury se Změnou č. 1 
nemění. Dále je aktualizován současný stav dopravní a technické infrastruktury; v návaznosti 
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na již vybudované vodovodní a kanalizační sítě dochází v některých lokalitách k dílčím úpra-
vám původně navrženého řešení.  
 
F.4.1 Dopravní infrastruktura 

     Změnou č. 1 se koncepce dopravní infrastruktury stanovená v platném územním plánu 
nemění. 

     V lokalitě Nový Svět – Nádražní se ruší návrh místní komunikace pro dopravní obsluhu 
vymezené zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech BI č. Z13 – komunikace je již 
vybudována v jiné poloze – podél železniční trati.  

     Nové místní a účelové komunikace se Změnou č. 1 nenavrhují. 

     Dále je provedena aktualizace skutečného stavu komunikací a realizované úseky 
komunikací nižšího dopravního významu (místních a obslužných komunikací) jsou doplněny 
do grafické části. V místní části Pacalůvka je odstraněna chyba v platném územním plánu – 
komunikace, vedená jižním směrem od ulice Rekreační, východně od ulice U Vodojemu, je 
účelová, nikoliv místní. 

   V oblasti železniční dopravy se Změnou č. 1 do územního plánu doplňuje požadavek 
na respektování koridoru konvenční železniční dopravy Ostrava-Svinov – Havířov – Český 
Těšín pro modernizaci železniční trati č. 321; na základě vyjádření Správy železniční dopravní 
cesty ke Zprávě o uplatňování územního plánu Albrechtice, včetně návrhu zadání Změny č. 1, 
bude koridor modernizován ve stávajících plochách dráhy, tedy v plochách, vymezených 
v územním plánu jako stabilizované plochy dopravy drážní DD, bez dalších územních nároků.  
 
F.4.2. Technická infrastruktura 

F.4.2.1 Vodní hospodářství 

     Změnou č. 1 se koncepce vodního hospodářství stanovená v platném územním plánu zá-
sadně nemění. Provedené úpravy jsou vyvolány především nutností navázat na řešení vodní-
ho hospodářství v územních plánech sousedních obcí, v několika případech došlo v návaz-
nosti na již vybudované vodovodní a kanalizační sítě k dílčím úpravám původně navrženého 
řešení. Tyto dílčí úpravy jsou patrné z grafické části a podrobně popsány v následujícím tex-
tu. 

     Změnou č. 1 je aktualizován současný stav sítí a zařízení vodního hospodářství; při aktuali-
zaci zákresu stávajících vodovodních a kanalizačních řadů byly zjištěny poměrně značné od-
chylky vzhledem k platnému územnímu plánu, proto je kvůli přehlednosti celý výkres č. 4. 
Výkres vodního hospodářství zpracován znovu – tzn., že celý obsah tohoto výkresu platného 
územního plánu se ruší a nahrazuje novým. U navržených řadů již nejsou uváděny navržené 
dimenze – jde o podrobnost nad rámec řešení územního plánu. 
 

 Zásobování pitnou vodou  

     Změnou č. 1 se do územního plánu doplňuje návrh zdvojení trasy přivaděče ostravského 
oblastního vodovodu OOV Bludovice – Karviná (DN 600); pro zdvojení přivaděče je vymezen 
koridor. Důvodem je potřeba zajištění dostatečné kapacity dodávek pitné vody. Navržená 
trasa kopíruje trasu stávajícího přivaděče a naváže na stávající zdvojení přivaděče 2 x DN 600 
v severní části řešeného území; na západním okraji obce navazuje na návrh obsažený 
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v územním plánu Havířova. Řad nového přivaděče bude veden ve vzdálenosti min. 6 m 
od osy stávajícího řadu, tj. min. 3 m od okraje stávajícího ochranného pásma přivaděče. 

     V ulici Rakovecké je navrženo prodloužení vodovodu a jeho zokruhování na ulici Písečnou, 
pro zásobování severní části zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech BI č. Z23; tento 
návrh byl v platném územním plánu opominut.   

     Návrh zásobování pitnou vodou, obsažený v platném územním plánu, se upravuje v ulicích 
Sušské a Srnčí, kde se v návaznosti na již vybudovaný vodovod ruší původní návrh vodovod-
ních řadů; vymezené zastavitelné plochy v této lokalitě lze na stávající vodovod napojit pří-
pojkami. Dále se doplňuje návrh krátkého úseku vodovodního řadu v lokalitě Pardubická, 
vedeného od stávajícího řadu v ulici U Potoka severním směrem (pro napojení povoleného 
rodinného domu na pozemku parc. č. 2229/1 – vodovodní řad, navržený v platném územním 
plánu v ulici Pardubické, nebude v dohledné době realizován). 

     Pro zajištění koordinovaného a účelného zásobování pitnou vodou se stanovuje následují-
cí požadavek: 

  Studna jako jediný zdroj pitné vody se připouští pouze pro nové stavby ve stabilizovaných 
plochách, které jsou mimo dosah stávajících a navržených řadů pitné vody; pro nové stavby 
realizované ve vymezených zastavitelných plochách se studna jako jediný zdroj pitné vody 
nepřipouští. 
 

 Likvidace odpadních vod 

    Změnou č. 1 se upravuje návrh kanalizačního řadu v lokalitě Pacalůvka; původní návrh ne-
navazoval na návrh kanalizace v Územním plánu Těrlicko a nebyl na území obce Těrlicko 
v navržené trase řešitelný. Změnou č. 1 je návrh kanalizace v prostoru ulice U Štoly upraven 
tak, aby nezasahoval na území obce Těrlicko – navržená gravitační kanalizace v této lokalitě 
je zakončena na navržené čerpací stanici a prostřednictvím tlakové kanalizace zaústěna 
do stávající kanalizace jižně ulice U Vodojemu. 

     Dále se v návaznosti na Územní plán Těrlicko doplňuje návrh nového kanalizačního řadu 
pro odvedení odpadních vod z oblasti Dolního Těrlicka na kanalizaci obce Albrechtice. Navr-
žený kanalizační řad je veden od stávající čerpací stanice na Zámostí (bude kapacitně posíle-
na) jižním směrem, podél vodního toku Stonávka až k hranici řešeného území, kde se napojí 
na kanalizační sběrač, navržený v Územním plánu Těrlicko (řad AB 300 v prodloužení od ulice 
Rekreační na severovýchodním okraji vodní nádrže Těrlicko). 

     Drobná dílčí úprava navržené kanalizace je provedena v ulici Písečné – je navrženo pro-
dloužení stávající kanalizace vedené v ulici Písečné západním směrem o cca 80 m a původně 

navržený úsek kanalizace v západní části ulice Písečné je o tento úsek zkrácen (jde 
o upřesnění původního návrhu podle konfigurace terénu). 

     Z územního plánu se vypouští návrh rozšíření kanalizační čerpací stanice v lokalitě U Školy; 
nová čerpací stanice byla vybudována v jiné poloze a stávající čerpací stanice byla zrušena – 
s jejím rozšířením se tedy již nepočítá.  
 

 Vodní toky a plochy 

Změnou č. 1 je doplněno záplavové území vodního toku Chotěbuzka v úseku ř. km 0,000 – 
3,326, stanovené Magistrátem města Havířova, odborem životního prostředí, opatřením 
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obecné povahy č.j. MMH/16165/2016-3 ze dne 10. 5. 2016, které nabylo účinnosti dne 
27. 5. 2016 a vymezení jeho aktivní zóny. 
 
F.4.2.2 Energetika, spoje 

     Základní koncepce rozvoje energetiky a spojů, stanovená platným územním plánem, 
se Změnou č. 1 nemění, provedené úpravy jsou vyvolány nutností uvést územní plán do sou-
ladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje a navázat na řešení energetiky 
v územních plánech sousedních obcí. Nejvýznamnější úpravou je vymezení energetických 
koridorů pro záměry obsažené v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje – 
v platném územním plánu jsou všechny tyto záměry sice obsaženy, ale pouze jako zákres 
navržené trasy; Změnou č. 1 se tedy původní zákresy tras doplňují o vymezený koridor. 

Změnou č. 1 se dále aktualizuje zákres současného stavu sítí a zařízení energetiky a spojů, 
včetně již realizovaného rozšíření rozvodny (TS Albrechtice). 
 

 Zásobování elektrickou energií 

     Změnou č. 1 se vymezují koridory pro navržená vedení VVN 400 kV a 110 kV: 

- pro rekonstrukci stávajícího jednoduchého vedení 400 kV VVN 460 v úseku Nošovice – 
Albrechtice na dvojité vedení 2 x 400 kV je vymezen koridor E45 

- pro výstavbu vedení VVN 110 kV pro zásobování nové transformační stanice 110/22 kV 
Karviná – Doly z TS Albrechtice (s úpravou trasy, navazující na řešení v územním plánu 
sousední Stonavy) je vymezen koridor EZ6 

- pro vyvedení výkonu z nového energetického zdroje Stonava prostřednictvím nového 
vedení 110 kV v úseku Stonava – Albrechtice je vymezen koridor E10. 

Označení uvedených koridorů je v souladu s jejich označením v Zásadách územního 
rozvoje Moravskoslezského kraje. 

 

 Zásobování plynem 

     Změnou č. 1 se vymezují koridory pro vedení vysokotlakých plynovodů: 

- pro výstavbu VTL plynovodu PZP Třanovice – Karviná-Doly je vymezen koridor P2 

- pro obnovu VTL plynovodu DN 500 Albrechtice – Český Těšín (Žukov), z důvodu jeho 
končící životnosti, včetně dílčích přeložek mimo zastavěné území, je vymezen koridor 
P5 

- pro obnovu VTL plynovodu D 500 Havířov (Suchá) – Albrechtice, s dílčími přeložkami 
mimo zastavěné území (včetně jižního obchvatu Albrechtic) je vymezen koridor P22. 

Do doby realizace nových VTL plynovodů je přípustné provádět opravy a nezbytnou údrž-
bu stávajících tras, které zajistí potřebnou bezpečnost a stabilitu dodávek zemního plynu. 
 

 Zásobování teplem 

     Změnou č. 1 nejsou provedeny žádné úpravy koncepce zásobování teplem. 
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 Spoje 

 Změnou č. 1 je navržen dálkový optický kabel mezi digitálními ústřednami (RSU) Těrlicko 
a Albrechtice, v návaznosti na návrh, obsažený v Územním plánu Těrlicko. Trasa nového dál-
kového optického kabelu je navržena z místní část Pacalůvka, kde navazuje na trasu navrže-
nou v Územním plánu Těrlicko, a dále je vedena v souběhu s dálkovým optickým kabelem 
Havířov – Albrechtice. 
 
F.4.3 Ukládání a zneškodňování odpadů 

    Koncepce nakládání s odpady se Změnou č. 1 nemění. 

 

F.5  Koncepce uspořádání krajiny 

F.5.1 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změ-
nu v jejich využití 

     Koncepce uspořádání krajiny se Změnou č. 1 nemění, plochy změn v krajině se nevymezu-
jí. Změny podmínek využití ploch vyplývají z uvedení územního plánu do souladu se staveb-
ním zákonem v platném znění a jsou podrobněji popsány v kap. F.6. 

     V lokalitě Stavy byly rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR, Pozemkového úřadu Kar-
viná ze dne 21. 10. 2011, č.j. 181727/2011 – MZE-130770 schváleny jednoduché pozemkové 
úpravy a zapsány do katastru nemovitostí dne 21. 6. 2012. V souvislosti s těmito pozemko-
vými úpravami jsou provedeny drobné úpravy vymezení ploch s rozdílným způsobem využití.  

    V lokalitě pod přehradní hrází vodní nádrže Těrlicko, podél toku Stonávky, je upraveno 
vymezení ploch lesních L, ploch smíšených nezastavěného území NS a ploch vodních a vodo-
hospodářských VV podle skutečného stavu a aktuální mapy evidence nemovitostí. 
 
F.5.2 Územní systém ekologické stability 

     V souvislosti s jednoduchými pozemkovými úpravami v lokalitě Stavy jsou provedeny dílčí 
nepodstatné úpravy vymezení lokálního biocentra L14 a lokálního biokoridoru L15.  

     Úprava vymezení lokálního biocentra R1 je provedena na hranicích k.ú. Albrechtice u Čes-
kého Těšína s k.ú. Stonava pro zajištění návaznosti na vymezení ÚSES v Územním plánu 
Stonava. 
 
F.5.3 Vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostných surovin 

     Změnou č. 1 se plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin nevymezují.  

     Dne 3. 5. 2016 vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR rozhodnutí č.j. 748/58016, 
30134/ENV, kterým se nahrazuje příloha č. 1 a 2 rozhodnutí č.j. 984/580/13, 47186/ENV 
ze dne 4. 7. 2013 o změně CHLÚ České části Hornoslezské pánve. Tímto rozhodnutím 
se upravuje vymezení území mimo vlivy důlní činnosti (N) a území ve vlivech důlní činnosti 
(AK, BK, CK); upravené vymezení je vyznačeno ve výkrese č. 8. Koordinační výkres.   
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F.6 Stanovení podmínek pro využití a prostorové uspořádání ploch s rozdílným způsobem 
využití 

     Změnou č. 1 se tabulky s podmínkami pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití 
upravují tak, aby byly v souladu se stavebním zákonem v platném znění (ruší se některé 
podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovené v platném územním 
plánu, které nejsou obsahem územního plánu, ale regulačního plánu a v platném Územním 
plánu Albrechtice jsou tedy stanoveny v rozporu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) a aby byly jasné, jednoznačné 
a přehledné.  

     Ze seznamu definic použitých pojmů se vypouštějí definice, které citují platné zákony 
a vyhlášky – stanovení těchto definic v závazné části územního plánu je nadbytečné. Naopak 
některé definice se doplňují nebo upravují, aby se předešlo nejasnostem při výkladu jednot-
livých pojmů; doplněny jsou definice pojmů „zemědělská výroba“ a „speciální zemědělské 
kultury“, definice pojmu „koeficient zastavění pozemku“ je upřesněna.  

    Z výčtu obecně závazných podmínek se na základě požadavku obce vypouští omezení, tý-
kající se umisťování prodejních stánků – regulace, stanovená v platném územním plánu, se 
projevila jako nadbytečná a problematická. Dále je z výčtu obecně závazných podmínek vy-
puštěn bod, regulující využití ploch nezastavěného území – stanovení všeobecných podmí-
nek využití těchto ploch je nadbytečné, pro každou plochu s rozdílným využitím jsou pod-
mínky stanoveny samostatně. 

     Pro plochy zastavěného území, zastavitelné plochy a plochy přestavby a pro plochy do-
pravní infrastruktury se obecně doplňuje přípustné využití „stavby sítí a zařízení technické 
infrastruktury“ o „přípojky a související stavby“.   

     Podmínky pro využití ploch smíšených obytných SO se uvádějí do souladu s požadavky 
na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území, stanovenými 
v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje pro rozvojovou oblast OB2 Ostrava 
„Nepřipustit rozšiřování a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci, zejmé-
na v okolí vodních nádrží Žermanice a Těrlicko. Přírůstek kapacit rodinné rekreace realizovat 
výhradně přeměnou objektů původní zástavby na rekreační chalupy.“ – stavby pro rodinnou 
rekreaci se převádějí z přípustného využití do nepřípustného využití a jako přípustné využití 
se doplňují změny stávajících staveb na stavby pro rodinnou rekreaci.    

     Podmínky pro využití ploch výroby průmyslové VP se doplňují o přípustné využití staveb 
a zařízení kompostáren; důvodem jsou úpravy vymezení ploch výroby a skladování v lokalitě 
Bělehrad. Stávající výrobní areál je v platném územním plánu vymezen zčásti jako plochy 
výroby zemědělské VZ a zčásti jako plochy výroby průmyslové VP, přičemž vzhledem ke změ-
nám vlastníků jednotlivých částí areálu a změnám jejich využití už toto členění neodpovídá 
skutečnému stavu; v části areálu je provozována kompostárna, živočišná výroba zde již pro-
vozována není. Změnou č. 1 se proto celý areál vymezuje jako plochy výroby průmyslové VP 
a pro tyto plochy se doplňuje jako přípustné využití stavby a zařízení kompostáren – v soula-
du se skutečným stavem. 

     Podmínky pro využití ploch bydlení v bytových domech BH, bydlení v rodinných domech 
BI, tělovýchovných a sportovních zařízení OS, smíšených obytných SO, výroby průmyslové VP 
a výroby drobné VD se doplňují o přípustné využití staveb pro ochranu obyvatelstva – jde 
o stavby veřejné infrastruktury, které byly v platném územním plánu opominuty. 
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     Dále se upravují podmínky využití pro plochy orné půdy a trvalých travních porostů Z, 
pro plochy lesní L, pro plochy vodní a vodohospodářské VV, pro plochy smíšené nezastavě-
ného území NS a pro plochy přírodní PP tak, aby byly v souladu s § 18, odst. 5 stavebního 
zákona v platném znění – upřesňuje se rozsah přípustného a nepřípustného využití. Cílem 
těchto úprav je nepřipustit v nezastavěném území stavby a činnosti, které by mohly narušit 
ekologické funkce krajiny a krajinný ráz. 

     Pro plochy orné půdy a trvalých travních porostů se v souladu se stávajícím využitím 
některých pozemků doplňuje jako přípustné využití „pěstování rychlerostoucích dřevin 
pro energetické využití“.  

     Vypouští se kapitola F.4 Časový horizont – podle stavebního zákona v platném znění 
se časový horizont pro územní plán nestanovuje. 

    

F.7  Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb                                 
a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci,                                        
pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

     Změnou č. 1 se vymezuje nová veřejně prospěšná stavba technické infrastruktury: 

VTV1/1 zdvojení přivaděče OOV Bludovice – Karviná (DN 600) 

    Pro vymezené veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury VTE1, VTE2, VTE3, VTP1 
a VTP2 se doplňují vymezené koridory:  

VTE1 zvýšení přenosové kapacity vedení 400 kV – ZVN 460 jeho rekonstrukcí na dvojpo-
tah ve vymezeném koridoru E45 

VTE2 výstavba vedení VVN 2x110 kV z nového energetického zdroje Stonava do TS 
Albrechtice ve vymezeném koridoru E10 

VTE3 výstavba vedení VVN 2x110 kV z TS Albrechtice pro novou TS 110/22 kV Karviná 
Doly ve vymezeném koridoru EZ6 

VTP1 výstavba nového vysokotlakého plynovodu DN 500, PN 40 PZP Třanovice – Karviná 
Doly včetně přemístění regulační stanice RS VTL/STL ve vymezeném koridoru P2 

VTP2 obnova vysokotlakého plynovodu DN 500, PN 25 Havířov – Albrechtice a navazují-
cího VTL plynovodu DN 500 Albrechtice – Český Těšín (Žukov) v upravené trase mi-
mo zastavěné území Albrechtic ve vymezených koridorech P5 a P22 

 Vypouští se veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury, vymezená v platném 
územním plánu: 
D 7  propojení ul. Strmá a Pardubická v lokalitě Pardubice  

Jde o návrh místní komunikace ve vymezeném pozemku komunikace, který je ve vlastnictví 
Obce Albrechtice; vymezení veřejně prospěšné stavby je v tomto případě bezpředmětné. 

     Dále se Změnou č. 1 upravuje vymezení veřejně prospěšných opatření: 

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

L14, L15 opatření k zajištění funkce územního systému ekologické stability – lokální úroveň 

v souladu s úpravou jejich vymezení.  
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F.8  Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit                    
předkupní právo 

     Změnou č. 1 se z územního plánu vypouštějí následující veřejně prospěšné stavby a veřej-
ná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo: 

OH1 Hřbitov Bělehradská, parc. č. 710/1, ve prospěch Obce Albrechtice 

ZV8 Osvobození, parc. č. 1107/3, ve prospěch Obce Albrechtice (označení této plochy 
se Změnou č. 1 mění na Z116) 

Obec o předkupní právo u těchto ploch nemá zájem. 

 

F.9 Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

     Tato kapitola se do územního plánu doplňuje v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění vyhl. č. 458/2012 Sb.; kompenzační opatření podle § 50 
odst. 6 stavebního zákona se nestanovují. 

 

F.10 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie 

     Změnou č. 1 se ruší vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmí-
něno zpracováním územní studie – zastavitelných ploch č. Z58 a ZV8 (označení této plochy 
se Změnou č. 1 mění na Z116); jde o plochy určené pro vybudování sportovního areálu (plo-
cha tělovýchovných a sportovních zařízení OS č. Z58) a pro založení veřejné zeleně (plocha 
zeleně na veřejných prostranstvích ZV, původní označení ZV8, nové označení Z116). Požada-
vek na zpracování územní studie je bezpředmětný, jde o plochy s jednoznačně stanoveným 
využitím – hřiště, veřejná zeleň, které nevyžadují podrobnější členění; konkrétní řešení bude 
řešeno projektovou dokumentací. 

     Po této úpravě již v územním plánu nezůstává žádná plocha, ve které je prověření změn 
jejího využití územní studií podmínkou pro rozhodování. 

 

F.11 Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 

     Změnou č. 1 se mění pořadí změn v území (etapizace), stanovené v platném územním 
plánu; do 1. etapy se převádějí vymezené zastavitelné plochy: 

- v lokalitách, kde již byl vodovod a kanalizace od doby vydání územního plánu vybudovány 
– lokality Na Zámostí, Paseky, Nádražní, Stonavská; plochy č. Z16, Z39, Z41, Z42, Z43, Z44, 
Z45, Z46, Z47, Z48, Z49, Z50, Z51, Z59 (plocha tělovýchovných a sportovních zařízení OS, v 
platném územním plánu chybně označena Z5), Z60, Z61, Z62 – západní část, Z65, Z66, 
Z67, Z68, Z69, Z70, Z71; u těchto ploch je podmínka pro přeřazení ploch do 1. etapy, sta-
novená platným územním plánem, jednoznačně splněna 

- v lokalitách, kde lze zastavitelné plochy na stávající vodovod napojit přípojkou a kde se 
s výstavbou kanalizace dlouhodobě neuvažuje; likvidace odpadních vod v těchto lokali-
tách bude zajištěna v žumpách na vyvážení – lokality Sušská a Srnčí, plochy č. Z2 a Z4; jde 
o proluky mezi stávající zástavbou. 
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     Dále jsou odstraněny chyby v platném územním plánu, kdy v několika případech byly vy-
mezené zastavitelné plochy odlišně začleněny do jednotlivých etap v textové a grafické části; 
jde o následující zastavitelné plochy: 

- plocha smíšená obytná SO č. Z95 a plocha zahrad a sadů ZS č. Z40 – obě tyto plochy jsou 
v textové části zahrnuty do 1. etapy, z územního plánu však byly vypuštěny v průběhu je-
ho projednání (platný územní plán tyto plochy vůbec neobsahuje); Změnou č. 1 jsou tedy 
z 1. etapy vypuštěny 

- plocha lesního hospodářství VL č. Z55 – v textové části platného územního plánu je zařa-
zena do 2. etapy, v grafické části do 1. etapy; Změnou č. 1 se jednoznačně zařazuje 
do 2. etapy 

- plochy bydlení v rodinných domech č. Z7 a Z8 – v grafické části platného územního plánu 
jsou zařazeny do 1. etapy, v textové části zcela chybí; Změnou č. 1 se jednoznačně zařazují 
do 1. etapy 

- plocha bydlení v rodinných domech č. Z10 – v grafické části platného územního plánu je 
západní část této plochy zařazena do 1. etapy, východní část do 2. etapy, v textové části je 
uvedena pouze západní část plochy, a v rozporu s grafickou částí je začleněna do 2. etapy; 
Změnou č. 1 se textová část uvádí do souladu s grafickou částí, tj. západní část této plochy 
je jednoznačně zařazena do 1. etapy, východní část do 2. etapy  

- plocha smíšená obytná SO č. Z100 – v grafické části platného územního plánu je zařazena 
do 1. etapy, v textové části zcela chybí; Změnou č. 1 se jednoznačně zařazuje do 1. etapy 

- plochy smíšené obytné SO č. Z101, Z102, Z103, Z104, Z105 a Z106 – v grafické části plat-
ného územního plánu jsou zařazeny do 2. etapy, v textové části zcela chybí; Změnou č. 1 
se jednoznačně zařazují do 2. etapy. 

     Vymezené zastavitelné plochy a plochy přestavby, na kterých již byla výstavba realizována 
a ostatní plochy, které jsou převedeny do ploch stabilizovaných, se z etapizace vypouštějí. 

       Změna č. 1 Územního plánu Albrechtice není řešena ve variantách.  

 

 

G. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ                                                           
A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

     Zastavěné území bylo v platném územním plánu vymezeno k 1. 12. 2010, Změnou č. 1 je 
aktualizováno k 1. 10. 2017, využité zastavitelné plochy jsou převedeny do stabilizovaných 
ploch. V době od vymezení zastavěného území do zpracování Změny č. 1 bylo v řešeném 
území realizováno nebo rozestavěno cca 35 RD. 

     Změnou č. 1 se nové zastavitelné plochy nevymezují, upravuje se pouze vymezení zastavi-
telné plochy bydlení v rodinných domech BI č. Z13, vymezené v platném územním plánu, 
v návaznosti na již realizovanou místní komunikaci. Dále je upraveno vymezení zastavitel-
ných ploch smíšených obytných SO č. Z43 (plocha se od severu zmenšuje podle provedené 
parcelace), Z46 a Z81 (v obou případech došlo k drobným úpravám vymezení plochy podle 
aktuální mapy evidence nemovitostí). 
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     Změnou č. 1 se dále jako zastavitelné plochy vymezují plochy zeleně na veřejných pro-
stranstvích ZV, plochy veřejných prostranství PV a plochy dopravy silniční DS, navržené 
v platném územním plánu. Jde o odstranění metodické chyby, kdy tyto plochy byly vyznače-
ny jako navržené, ale nebyly uvedeny jako zastavitelné – nejde tedy o nově vymezené plo-
chy.  

 

 

H. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ 
PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA  

     Vyhodnocení předpokládaného záboru půdy pro Změnu č. 1 je zpracováno podle zákona 
č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/91 Sb., o Státním fondu životního pro-
středí ČR, ve znění pozdějších předpisů, dále podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd 
ochrany a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon) a v souladu se Společným metodickým doporučením Odboru územního plánování 
MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP z července 2011. Údaje 
o druzích pozemků jsou převzaty z podkladů Katastru nemovitostí – www.nahlizenidokn.cz – 
prosinec 2016. 

     Změnou č. 1 se nové zastavitelné plochy nevymezují, upravuje se pouze vymezení zastavi-
telné plochy bydlení v rodinných domech BI č. Z13, vymezené v platném územním plánu, 
v návaznosti na již realizovanou místní komunikaci. Zábor pro toto rozšíření činí 0,02 ha orné 
půdy ve II. třídě ochrany; důvodem pro toto rozšíření je zajištění dopravní obsluhy vymezené 
plochy z nově realizované místní komunikace. 

     U nově vymezených zastavitelných ploch č. Z109 – Z126 nejde o nový zábor – plochy byly 
vyhodnoceny již v platném územním plánu, ale nebyly označeny jako zastavitelné – šlo 
o metodickou chybu. 

    Změnou č. 1 se naopak vypouštějí některé zastavitelné plochy nebo jejich části, vymeze-
ných v platném územním plánu; jde o: 

- část plochy smíšené obytné SO č. Z43 o rozloze 0,18 ha orné půdy ve II. třídě ochrany – 
důvodem je úprava vymezení plochy podle provedené parcelace 

- část navržené plochy veřejných prostranství PV s označením PV7 o rozloze 0,04 ha orné 
půdy ve II. třídě ochrany. 

     Původní zábor půdy vyhodnocený v platném územním plánu se Změnou č. 1 snižuje 
o 0,20 ha, vše orná půda ve II. třídě ochrany.  

 

Dopad navrženého řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa  

     Změnou č. 1 se trvalý zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa nenavrhuje, nové za-
stavitelné plochy ani plochy přestavby se nevymezují. 
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I. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ  

     Změna č. 1 Územního plánu Albrechtice nebyla posouzena z hlediska vlivů na udržitelný 
rozvoj území; toto vyhodnocení nebylo v Pokynech pro zpracování návrhu změny územního 
plánu (tj. návrhu Změny č. 1) požadováno. 

 

 

J. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 odst. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

     Vzhledem k tomu, že Změna č. 1 nebyla posouzena z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj 
území, nebude stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 6 vydáno. 

 

 

K. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO 

     Vzhledem k tomu, že Změna č. 1 nebyla posouzena z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj 
území, nebude stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 6 vydáno. 

 

 

L. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

     V rámci veřejného projednání Změny č. 1 Územního plánu Albrechtice byla uplatněna jed-
na námitka: 

Daniel Seman, bytem Rakovecká 150, 73543 Albrechtice, ev. po č.j. MMH/112114/Wu/ 
2017:  

Tímto podávám námitky ke schválení návrhu změny č. 1 ÚP Albrechtice – zařazení do II. Eta-
py lokality Z 10 – východní část, kdy by schválením této změny došlo k tomu, že by výstavba 
rodinných domů v dané lokalitě podléhala napojení na kanalizaci (kanalizační řad), kdy tato 
není v dané lokalitě vybudována a vzhledem k finanční náročnosti není taktéž 
v dlouhodobém plánu investičních akcí Obcí Albrechtice ji vybudovat. 
I přes tuto skutečnost by změnou č. 1 ÚP Albrechtice, respektive zařazením dané lokality 
do II. Etapy měla být výstavba nových RD podmíněna odvodem splašků do veřejné kanaliza-
ce. Jak již z výše uvedeného plyne, bude-li vlastník pozemku chtít postavit RD v této lokalitě, 
musí vzít vybudování velmi nákladné kanalizace na svá bedra, což je pro obyčejného smrtel-
níka nereálná finanční zátěž. 
Dojde-li změnou č. 1 ÚP Albrechtice k této povinnosti (odvod splaškových vod pouze do ve-
řejné kanalizace), cítím se jako stavebník ve velké nevýhodě oproti vlastníkům sousedních 
pozemků, kteří mají buďto čističku odpadních vod, s jejímž vybudováním nemám sebemenší 
problém nebo jsou napojeni na kanalizační řad, vzhledem k tomu, že byl v dané lokalitě obcí 
Albrechtice vybudován, což v tomto případě, jedná-li se o můj pozemek parc.č. 1469/7 v k.ú. 
Albrechtice, není nyní jak už bylo zmíněno výše obcí Albrechtice v plánu a ani 
v dlouhodobém časovém horizontu se s touto realizací kanalizace nepočítá. Byla-li by kanali-
zace v dané lokalitě Obcí Albrechtice vybudována, nemám samozřejmě sebemenší problém 
se přípojkou na kanalizační řad ihned připojit. 

ivawur
Zvýraznění

ivawur
Zvýraznění
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Pozemek parc.č. 1469/7 k.ú. Albrechtice u Č.T. je v mém vlastnictví již od roku 2009. Za tu 
dobu nebyla Obec Albrechtice schopna a ochotna, kvůli vysokým nákladům, kanalizaci dobu-
dovat. Navrhovanou změnou ÚZ by se vytvořily legislativní podmínky pro komplexní rozvoj 
dotčeného území pomocí provázaných intervencí a nástrojů řešení (Vysoká úroveň bydlení 
při současné úspoře veřejných soukromých finančních prostředků). 
Bude-li schváleno zamítnutí mých námitek změny č. 1 ÚP Albrechtice, respektive zahrnutí 
těchto pozemků do II. Etapy výstavby a to tak, že výstavba RD v dotčené oblasti Z 10 – vý-
chodní část bude podmíněna napojením se na kanalizaci, je pro mě jako stavebníka a taktéž 
okolní stavebníky nereálné na tomto/těchto pozemcích rodinný dům postavit. Na základě 
vyjádření z územního hlediska ze dne 24.2.2017 jsem připojil v dobré víře pozemek parc.č. 
1469/7 k.ú.  Albrechtice u Č.T. , který je v mém vlastnictví na nově vybudovaný vodovodní 
řad ve vlastnictví pana Petra Koláčka z Dolního Těrlicka. Rovněž jsme ve spolupráci 
s projekční kanceláři začali připravovat projekt příjezdové komunikace tak, aby mohlo dojít 
k její realizaci v souladu s koncepcí dopravy změny č. 1 ÚP Albrechtice. Tato investice taktéž 
nebyla zanedbatelná a nyní po jejím vybudování mám být v podstatě zablokován ve výstavbě 
z důvodu nutnosti napojení se mého pozemku na kanalizaci, která v současné době v dané 
lokalitě není. Nevidím jediný důvod, proč není možné odvádět splašky do čističky odpadních 
vod. Takto je odkanalizováno x domů v této lokalitě jak už v k.ú. Albrechtice u Č.T. tak také 
domů v sousedním katastru, a to v katastru Dolní Těrlicko. 
Odkanalizování tímto způsobem nikterak nenaruší okolní pozemky ani krajinu, je plně 
v souladu se stavebním zákonem a díky moderním technologiím běžně využívaným nástro-
jem řešení likvidace odpadních vod. 
V této lokalitě je taktéž projednána a odsouhlasena koncepce dopravy s dotčenými orgány, 
nyní opravdu stojí naše výstavba RD pouze na kanalizaci. Jestliže bych žádal o povolení odvá-
dění splaškových vod pomocí trativodu či žumpy, ani chvíli bych se nepozastavil nad jejím 
zamítnutím, avšak upření možnosti odvodu splaškových vod do čističky odpadních vod, která 
je v dnešní době standardní a plnohodnotnou alternativou odkanalizování rodinných domů, 
neshledávám jako způsob vedoucí k narušení krajinného rázu, okolí či okolních staveb. Reali-
zací čističky odpadních vod v žádném případě nemůže dojít ke zhoršení stavu a hodnoty 
území tak, jak ve své připomínce konstatoval Krajský úřad, který odkazoval na Politiku územ-
ního rozvoje bod (16). Jsem přesvědčen a původní návrh změny č. 1 ÚP (viz Příloha č.1 Vyjád-
ření z územního hlediska ze dne 24.2.2017) to potvrzuje, že zahrnutí celé oblasti Z 10 
do 1. Etapy výše zmíněný bod (16) neporušuje, ale splňuje ho co do komplexnosti i vhodnosti 
řešení (vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území 
i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymeze-
ných v PÚR ČR). Výtky a připomínky Krajský úřad směřoval zejména k nutnosti napojení 
na veřejný vodovod a ten na mém i okolních pozemcích je již vybudován. Zahrnutí celé do-
tčené oblasti Z 10 do 1. Etapy rozhodně také nebrání dalšímu rozvoji a modernizaci veřejné 
infrastruktury z dlouhodobého hlediska, tak je Krajským úřadem zmiňováno v odst. 28 výše 
uvedené Politiky územního rozvoje. Naopak se domnívám, že kombinací efektivních a mo-
derních nástrojů řešení dosáhneme hlavního cíle změny č. 1 ÚP, a to je celkový komplexní 
rozvoj dotčeného území výstavbou rodinných domů, pro který bylo územním plánem vyčle-
něno. 
Rád bych připomenul, že povinnost vybudování veřejné kanalizace, tak jak je uvedeno, je 
velmi nákladná investice pro obec, jejíž rozpočet se pohybuje v řádech milionů korun, a já 
jakožto stavebník nejsem schopen tuto investici zafinancovat ani ve spolupráci s majiteli 
okolních pozemků. Trasa navrženého kanalizačního řadu neumožňuje, vzhledem k výškovým 
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poměrům, napojení, bez dalších investic do přečerpávacího zařízení ať už ze strany obce 
či jednotlivých rodinných domů, které budou vystavěny u pozemků jižně od plánované trasy 
kanalizace. Rovněž, vzhledem k vodní nádrži Těrlicko, nebude navazovat na plánovaný kana-
lizační řád další zástavba. I z tohoto pohledu vysoké náklady na pořízení kanalizace nemají 
odůvodněný smysl a jistě se pro takto neinvestované finanční prostředky najde lepší způsob 
využití. Navrhované řešení z těchto důvodů je krajně nehospodárné pro veřejné rozpočty, ale 
i pro rozpočty budoucích stavebníků.  Obec proto správně vyhodnotila specifické problémy 
a vlastnosti celého dotčeného území Z 10 a od navrhovaného řešení odkanalizování pomocí 
veřejného kanalizačního řádu upustila a to plně  v souladu se Strategií regionálního rozvoje 
na období 2014 – 2020, který je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního 
rozvoje, ve kterém se  mimo jiné píše  (SRR je mnohem více zaměřena oproti letům minulým 
na řešení specifik funkčních území,  které vyžadují provázané intervence zohledňující kom-
plexnost problémů, se kterými se daná území musí potýkat. 
V souladu s Územní agendou Evropa 2020 se jedná i o promítnutí tzv. place-based approach 
(přístup založený na identifikaci a uspokojování místních potřeb). Specifika sídelní struktury 
České republiky však neumožňují využití jednoduchých vzorců; kromě socioekonomických  
faktorů hraje důležitou roli spokojenost jednotlivých municipalit mezi sebou i vzdálenosti 
k větším centrům, geografické podmínky a další faktory. Objem veřejných investic do území 
zvláště v období hospodářské deprese nebo stagnace významně klesá a ani střednědobý 
rozpočtový výhled nepředpokládá zásadní zvrat. I z tohoto důvodu je nutné neustále zkvalit-
ňovat strategické plánování a stále ve větší míře hledat efektivnější a účinnější způsoby ve-
řejného investování. V současné době se jedná o posilování vzájemných synergií prostřednic-
tvím integrovaných přístupu a v blízké budoucnosti, s dalším ubýváním disponibilních pro-
středků, to budou vhodné kombinace různých finančních nástrojů. 
Druhou významnou změnou koncepce SRR ČR je opuštění standardního tematického členění 
dle tradičního sektorového pohledu. Analýza, návrhová část i část implementační je členěna 
do prioritních oblastí, které vychází jednak z konceptu udržitelného rozvoje a jednak 
z návazností na evropské strategické dokumenty: 
Prioritní oblast environmentální udržitelnost (vychází z environmentálního pilíře) už ze svého 
názvu představuje v širších souvislostech témata, která mají přispět ke zlepšení životního 
prostředí a života obyvatel v něm a soustřeďuje se  především  na odstraňování ekologických 
zátěží, omezování vlivu dopravy na krajinu, lepší hospodaření s přírodními zdroji a využívání 
moderních technologií ve vodním i odpadovém hospodářství. Rovněž nepomíjí ani prevenci  
a případnou likvidaci škod při živelních pohromách. 
…….. 
strana 42 
Technická infrastruktura 
Vodovody, kanalizace 
V rozvoji technické infrastruktury – kanalizačních systémů a čistíren odpadních vod – došlo 
v posledních letech (především s přílivem financí z evropských zdrojů) k výraznému zlepšení. 
Došlo k výraznému nárůstu počtu obyvatel napojených na kanalizační systémy, počtu čistíren 
odpadních vod i délky kanalizačních sítí. Přesto řada obcí, především v odlehlejších nebo hů-
ře dostupných oblastech, nemá dosud vodovod a ČOV. V oblastech s členitým terénem nebo 
s roztříštěnou sídelní strukturou jsou obvyklé způsoby řešení finančně značně náročné. Al-
ternativní způsob čištění odpadních vod je jednou z variant čištění.), 
dále s Politikou územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1 bod (24) (Podle místních pod-
mínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické 



76 
 

infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny) a zejména zákona č.225/2017 Sb. novela 
stavebního zákona, § 18 a § 19 bod 1) celý, zejména písm. j) (prověřovat a vytvářet v území 
podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území). 
Žádám Vás tímto o zařazení dané lokality do I. Etapy výstavby (tzn. že výstavba rodinných 
domů nebude podmíněna vybudováním kanalizace). 

Vyhodnocení: 
Námitce nebude vyhověno. 
Odůvodnění 
Námitka je bezpředmětná, Změnou č. 1 územního plánu Albrechtice nedochází 
u zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech BI č. Z10 k žádné změně stanoveného po-
řadí změn v území (etapizace). Východní část zastavitelné plochy č. Z10, jejíž součástí je i do-
tčený pozemek parc. č. 1469/7, je v platném územním plánu zařazena do 2. etapy a toto za-
řazení se Změnou č. 1 nemění; tato skutečnost je patrná z výkresu č. 7. Výkres pořadí změn 
v území. V textové části Změny č. 1 došlo u plochy č. Z10 pouze k odstranění chyby v platném 
územním plánu – v grafické části platného územního plánu je západní část plochy č. Z10 za-
řazena do 1. etapy, východní část do 2. etapy, v textové části je uvedena pouze západní část 
plochy, a v rozporu s grafickou částí je začleněna do 2. etapy; Změnou č. 1 se textová část 
uvádí do souladu s grafickou částí, tj. západní část této plochy je jednoznačně zařazena 
do 1. etapy, východní část do 2. etapy.  

 
 

M. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

 Vyhodnocení připomínek uplatněných ke společnému jednání 

II/1. Připomínka Heleny Markové, vlastník pozemku parc.č. 1375/3 v k.ú. Albrechtice 
u Č.T., bytem Rekreační 901, 735 43 Albrechtice, evidováno pod č.j. MMH/20587/ 
2017 dne 8.3.2017: 

Připomínka dle ust. §50 odst. 3 stavebního zákona ke změně č.1 ÚP Albrechtic: 

Ráda bych touto formou uplatnila připomínku ke změně č. 1 ÚP Albrechtice, která se týká 
využití pozemku parc.č. 1375/3 v katastru Albrechtice u Č.T. v zastavěném území, kde kolem 
se nachází stavby s účelem kovovýroby, uskladnění kovošrotu, zpracování kovošrotu, zpraco-
vání odpadu apod. Pozemek je určen k výstavbě sportovní haly, která jev této lokalitě na-
prosto nevhodná, navíc pod pozemkem vede vysokotlaký plynovod. 
Žádám tímto o zahrnutí předloženého návrhu do Změny č. 1 (žádost podána 26. 10. 2016) 
s tím, že navrhuji změnu účelu užívání na možnost vytvoření parkování na této ploše. Zmíně-
ný účel je již předjednán i s plynárenskou firmou. 

Vyhodnocení: 
Požadavek na změnu stávající funkční plochy OS – plochy tělovýchovných a sportovních zaří-
zení na plochy pro umožnění parkování nákladních automobilů.  Jde o nový požadavek 
na změnu územního plánu. O pořízení změny územního plánu rozhodne zastupitelstvo obce 
v samostatné působnosti. 
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II/2. Připomínka Radima Stonavského, mimo jiné spoluvlastníka pozemku parc.č.2229/2 
k.ú. Albrechtice, bytem Pardubická 103, 735 43 Albrechtice, evidováno pod č.j. 
MMH/20577/2017 dne 8.3.2017:  

Žádám o úpravu trasy navrženého vodovodního řadu v územním plánu Albrechtice, který je 
veden v místní komunikaci ulice Pardubická, a to podle přiloženého výkresu po pozemcích 
parc.č. 2255, 2254/3, 2416/7, 2416/1 a 2229/1 k.ú. Albrechtice u Č.T.  

Vyhodnocení: 
Připomínce bude vyhověno úpravou návrhu změny č. 1 ÚP Albrechtice – grafické části – vý-
kresu č. 4 – Výkresu vodního hospodářství, kde bude provedena úprava trasy navrženého 
řadu pitné vody tak, aby bylo umožněno napojení povoleného RD na pozemku parc.č. 
2229/1 na stávající řad pitné vody, který prochází komunikací  na ulici U Potoka (parc.č. 2255 
k.ú. Albrechtice u Č.T.). Zároveň bude vypuštěn chybně zakreslený stávající řad pitné vody 
na ul. Pardubická. 
 
II./3. Připomínka Ing. Januše Rzymana a Ireny Rzymanové, vlastníků pozemků parc.č. 

1469/43 k.ú. Albrechtice u Českého Těšína, oba bytem Lesní 1909/15, 733 01 Karviná, 
evidováno pod č.j. MMH/21499/17 dne 10.3.2017: 

Připomínkujeme navrhovanou změnu stanovení pořadí změn v území (etapizace) v místní 
části Pacalůvka, opuštění původní koncepce etapizace, nesystémový přesun pozemků 
z druhé do tzv. první etapy, připouštění likvidaci odpadních vod v žumpách na vyvážení v této 
místní části a připouštění napojení na stávající vodovodní a kanalizační řady (i když je v plánu 
výstavba vodovodních a kanalizačních řadů pro tuto oblast), připouštění výstavby studen 
v oblasti, kde jsou navrhovány vodovodní řady, nerealizování původního výhodnějšího napo-
jení na kanalizační soustavu obce Těrlicko bez nutnosti stavět novou přečerpávací stanici. 
Odůvodnění připomínek. 
Etapizace stanovuje soubor podmíněných investic v území, bez kterých není přípustné vý-
stavbu v uvedených lokalitách povolit. Uvedené investice jsou zpravidla zařazeny do veřejně 
prospěšných staveb. Etapizace výstavby musí být podřízena 1. realizací staveb občanské vy-
bavenosti a 2. možnostem dopravní obsluhy. 
Nově definována etapizace v lokalitě Pacalůvka (případně i v jiných částech obce) opouští 
logickou koncepci původní etapizace, která výše uvedené respektovala, rezignuje na dřívější 
podmínku řádné dostavby sítí, kdy by v chystané podobě umožnila chaotickou výstavbu no-
vých objektů, i když v této místní části obce 1. nebyly od doby schválení nového územního 
plánu realizovány stavby občanské vybavenosti (kanalizační řady, vodovodní řady), stejně 
jako 2. nebyla vystavěna obousměrná komunikace MO2 ukončena obratištěm k zajištění ob-
služnosti zastavitelných ploch č. Z9, Z 10, tedy stav území od doby schválení nového územní-
ho plánu zůstal nezměněn. 
V toho času platném územním plánu obce Albrechtice je stanovení pořadí změn v území 
(etapizace) správně definována takto : 
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 zásobování 
pitnou vodou a likvidace odpadních vod zajištěna individuálně (s výpisem ploch). 
Výstavba na ostatních vymezených zastavitelných plochách (tedy i pro plochy Z9 a Z 10 
v místní části Pacalůvka) se připouští až ve 2. etapě – po vybudování vodovodu a kanalizace. 
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Nově je etapizace chybně definována takto: 
V 1. etapě se připouští realizace výstavby pouze na těch vymezených zastavitelných plo-
chách, kde je již vybudována vodovodní síť a kanalizace, na plochách, kde je možné se stáva-
jící sítě napojit přípojkou, a na plochách, kde bude zásobování pitnou vodou a likvidace od-
padních vod zajištěna individuálně (s výpisem ploch). 
Pokud by byla umožněna živelná výstavba rodinných domů v této oblasti, bez respektování 
původní etapizace, pak je předpoklad, že některé nově vzniklé domy se budou jednak napo-
jovat na stávající vodovodní a kanalizační sítě (nově přípustno), jiné využijí stavbu žumpy 
a studny (nově přípustno). 
V konečném důsledku by v případě schválení změny č. 1 územního plánu došlo k poškození 
práv těch vlastníků pozemků, kteří v současné době stavět nehodlají, neboť již jednak nebu-
de technicky možné v budoucnu vybudovat vodovodní a kanalizační řady díky křížení drah 
nových přípojek s drahou předpokládaných nových sítí, či jednak případně zbude již tzv. “ne-
dostatečný počet potencionálně napojitelných domů“ a výstavba vodovodních a kanalizač-
ních řadů nebude obcí realizována. 
Tuto situaci nelze akceptovat. Na nově vybudované vodovodní a kanalizační řady by se při-
tom jistě napojilo i mnoho již postavených domů, které jsou dodnes nuceny využívat staré 
nevyhovující vodovodní sítě (viz. Např. havarijní vodovod k objektu Restaurace Štola na ul. 
Rekreační/U Štoly a rodinné domy na něj napojené), či využívají ČOV a rády by se napojily 
na vodovodní a kanalizační síť. Navrhovaná změna územního plánu č. 1 tedy poškodí i je. 
Prioritou rozvoje této oblasti není umožnit povolení výstavby nových rodinných domů 
bez adekvátní realizace staveb občanské vybavenosti a dopravní obsluhy, nýbrž vybudování 
kvalitních sítí a obslužných komunikací, zajišťujících bezproblémovou dopravní obslužnost 
včetně vozidel IZS, a to třeba i v dlouhodobějším horizontu. Je nutné v budoucnu vystavět 
vodovodní řady s dostatečnou světlostí, plnící i funkci požárního vodovodu. Není prioritou 
obce povolovat výstavbu na dosud nezastavěném, komunikačně neupraveném a nezasíťova-
ném území ihned a za každou cenu. Jednotliví vlastníci domů v dané místní části Pacalůvka se 
obávají dalšího zhoršení životního prostředí a kvality bydlení spojenou s živelnou výstavbou 
bez pravidel. 
Připomínáme, že obec při schvalování územního plánu nevyhověla v r. 2011 námitkám něko-
lika vlastníků pozemků zařazených do druhé etapy výstavby (námitky týkající se etapizace) 
s níže uvedeným odůvodněním: 
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 nesouhlasí s využitím studny jako hlavního zdroje pitné vody pro rodinné do-
my. Jde o území, kde jsou v návrhu územního plánu navrženy souvislé návrhové plochy byd-
lení v rodinných domech. Tyto plochy byly převzaty ze současně platného územního plánu, 
i když zde nejsou vybudovány inženýrské sítě – vodovodní řady a kanalizace. Do první etapy 
byly zařazeny pouze pozemky, kde není možné vybudovat kanalizaci, a to buď z hlediska nee-
fektivně vynaložených prostředků (nedostatečný počet potencionálně napojených domů), 
nebo z důvodů výškových poměrů. 
2.Obec nesouhlasí s budováním individuálního odkanalizování jednotlivých pozemků 
v plochách bydlení, kde je navržena souvislá zástavba a kde výškové poměry v území umožní 
vybudování kanalizačních řadů. Poznámka pořizovatele: Do druhé etapy je zařazen nejen 
předmětný pozemek parc.č. 1469/1 v .ú. Albrechtice u Č.T., ale také parc.č. 1469/1 v k.ú. 
Albrechtice u Č.T., ale také ostatní pozemky v zastavitelných plochách s označením Z 9 
a Z 10. 
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V místní části Pacalůvka výškové poměry umožňují vybudování kanalizačních řadů (napojitel-
ných na přečerpávací stanici odpadních vod v Těrlicku) a je počítáno s výstavbou vodovod-
ních řadů, obojí je možné (třeba i v dlouhodobém horizontu) vybudovat. Není tedy důvod 
měnit a relativizovat podmínky původní etapizace, není důvod přesunu pozemků z druhé 
do tzv. první etapy, stejně jako není důvod povolovat odvádění splaškových vod do vybíra-
telných jímek (žump) a živelně povolovat stavbu studen, které dále mohou zhoršit vodní po-
měry v dané oblasti. 

Vyhodnocení: 
Připomínce bude částečně vyhověno upravením grafické a textové části návrhu Změny č.1 
ÚP Albrechtice, a to: 
Úpravou návrhu změny č. 1 ÚP Albrechtice, grafické části výkresu č. 7 – Výkresu pořadí změn 
v území: zastavitelné plochy Z 9, Z 10, Z 13, Z 15, Z 17, Z 18, Z 19, část Z 23 (východní část), 
část Z 62 (východní část), Z 63, Z 54, Z 55 a Z 56 budou ponechány podle současně platného 
ÚP Albrechtice ve 2. etapě podle současně platného ÚP; v tomto smyslu bude upravena také 
textová část návrhu Změny č. 1 ÚP Albrechtice. 
Části připomínky, která se týká požadavku napojení navrženého kanalizačního řadu v lokalitě 
Pacalůvka na kanalizační soustavu obce Těrlicko bez nutnosti stavět novou čerpací stanici, 
nebude vyhověno.  Navrhované řešení není obsaženo v platném ÚP Těrlicko. 
 
II./4. Připomínka Mgr. MUDr. Karel Adamus, Ph.D., Mgr. Alicja Adamusová Rzymanová, 

bytem Rekreační č.881, Albrechtice, vlastníci pozemku parc.č. 1469/41, parc.č. 
1469/42 a parc.č.1469/54 k.ú. Albrechtice u Č.T., adresa pro doručování Kirovova 
1430/11, Karviná-Mizerov;  podání evidováno pod č.j. MMH/21508/2017 dne 
10.3.2017: 

Vzhledem k navrhovaným rozsáhlým změnám č. 1 Územního plánu obce Albrechtice, bez-
prostředně se dotýkající místní části Pacalůvka, navrhujeme jeho dopracování, resp. Uprave-
ní týkající se změny podmínek pro plochy bydlení v místní části Pacalůvka pro Plochy bydlení 
v rodinných domech BI, konkrétně Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného 
rázu, a to takto (str. 25): 
Max. podlažnost 2 NP a obytné podkroví“ doplnit textem „ „ pro místní část Pacalůvka max. 
podlažnost 1 NP s minimální výměrou stavebního pozemku 0,18 ha“. 
-„koeficient zastavění pozemku“ doplnit textem: „pro místní část Pacalůvka koeficient zasta-
vění pozemku (KZP) – max. 0,1“. 
Vzhledem k navrhovaným rozsáhlým změnám č. 1 Územního plánu obce Albrechtice, bez-
prostředně se dotýkající místní části Pacalůvka, navrhujeme jeho dopracování, resp. Uprave-
ní týkající se změny podmínek pro plochy bydlení v místní části Pacalůvka pro Plochy bydlení 
v rodinných domech BI, konkrétně Přípustné využití, a to takto (str. 25): 
- Do tzv. přípustného využití doplnit stávající text „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“ o větu 
„vyjma místní části Pacalůvka“. 

Odůvodnění I. 
Obec Albrechtice bude v budoucnu negativně postižena plánovanou výstavbou přeložky sil-
nice I/11, jakož i navazujících přeložek sítí a výstavbou mimoúrovňových křižovatek. Je 
v zájmu obce zachovat a rozvíjet kvalitu bydlení ve stávajících zastavěných oblastech i oblas-
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tech určených k zastavění. Místní část Pacalůvka je specifická v tom, že jednotliví vlastníci 
domů (ul. Rekreační, ul. Štola) již nyní přirozeně a dobrovolně dodržují široké vzájemné od-
stupy od jednotlivých staveb nad rámec stanovené t.č. platným územním plánem, stejně 
jako dobrovolně nevyužívají maximálně povolenou podlažnost kvůli zachování pohledového 
obrazu krajinných horizontů. 
Navrhovaná změna je plně v souladu se Zásadami pro rozhodování o změnách v území 
pro krajinu s vysokým podílem povrchových vod, která nepřipouští rozšiřování stávajících 
a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci ani zahušťování zástavby ve 
stávajících lokalitách (místní část Pacalůvka téměř bezprostředně sousedí s údolní nádrží 
Těrlicko s objemem povrchové vody ž 27,39 mil. M3). 
Navrhovaná změna je žádoucí, a rovněž plně v souladu s níže uvedenými Zásadami územního 
rozvoje Moravskoslezského kraje: 
V odůvodnění změny územního plánu je uvedeno mj. následující: 
V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje jsou vymezeny základní oblasti kra-
jinného rázu, tak pro typy krajiny, které se v daných oblastech vyskytují. Území obce Albrech-
tice spadá převážně do krajinné oblasti Podbeskydí, severní okraj obce do krajinné oblasti 
Ostravsko -Karvinsko. 
Krajinná oblast Podbeskydí představuje oblast úpatních členitých pahorkatin až vrchovin 
Slezských a Moravských Beskyd; je to harmonická krajina, spíše drobnějšího měřítka, 
s různorodou krajinnou scénou s výrazným projevem zalesněných krajinných horizontů 
a kulturních dominant, velmi citlivá na změny krajinného rázu. Pro krajinnou oblast Podbes-
kydí jsou stanoveny následující zásady pro rozhodování o změnách v území: 
- chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů 

a krajinných, resp. kulturně historických dominant 
- nevytvářet nové pohledové bariéry; 
- novou zástavbu umisťovat přednostně mimo pohledově exponována území; 
- v případě nových liniových staveb energetické infrastruktury riziko narušení minimalizovat 

v závislosti na konkrétních terénních podmínkách vhodných vymezením koridoru trasy 
a lokalizací stožárových míst. 

Ve změně územního plánu č. 1 obce Albrechtice se sice nenavrhují nové pohledové bariéry, 
další výstavba rodinných domů u pozemků, které změna č.1 Územního plánu přesouvá 
do tzv. 1. etapy bez navrhované příslušné úpravy však jednak zahustí stávající zástavbu 
a jednak naruší pohledový obraz významných krajinných horizontů pro stávající nízkopodlaž-
ní rodinné domy s podlažností 1NP. 
V odůvodnění změny územního plánu č. 1 je dále uvedeno: Pro krajinu zemědělskou harmo-
nickou je definováno jako jedno z možných ohrožení: 
- necitlivá zástavba příměstských území (suburbie) 
V odůvodnění změny územního plánu č. 1 jsou dále uvedeny Zásady pro rozhodování o změ-
nách v území pro krajinu zemědělskou harmonickou: 
-  zachovávat harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny 
- chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů 

a krajinných, resp. Kulturně historických dominant. 
Navrhovanou změnou podmínek prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu by 
došlo k ochraně harmonického měřítka krajiny a pohledového obrazu významných krajin-
ných horizontů, stejně jako k omezení nežádoucího dalšího zahušťování zástavby. 
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Odůvodnění II: 
Výše uvedené stavby svým charakterem spadají pod plochy bydlení v bytových domech BH, 
nikoliv pod plochy bydlení v rodinných domech BI, kde tyto plochy (BI) jsou primárně určený 
pro bydlení v rodinných domech. Stavby podobného charakteru v místní části Pacalůvka by 
nebyly v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, s udržitelností rozvoje území, 
s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
(viz. Čl. I), ani deklarovaným prioritám ve stávajícím územním plánu obce Albrechtice, kdy 
mohou zahustit stávající zástavbu, zhoršit dopravní obslužnost (v daném území se nacházejí 
toliko slepé úzké ulice ul. Rekreační, ul. Štola, ul. U Vodojemu, ul. Slunečná), a rovněž narušit 
pohledový obraz významných krajinných horizontů pro stávající rodinné domy (viz. Též odů-
vodnění I.). V této části obce žádné stavby vyjmenovaného typu nestojí. Povolováním ob-
dobných staveb by došlo ke zvýšení automobilové dopravy v daném území spojené se zvýše-
ním hluku, prašnosti, exhalacemi (prachovými částicemi PM 10, benzo(a)pyrenu, směsi oxidu 
dusnatého, oxidu dusičitého, CO2), tedy zhoršení životního prostředí v této místní části 
a zkomplikování dopravy na obslužných komunikacích, které kapacitně a rozměrově výše 
uvedeným stavbám zcela nevyhovují. 

Vyhodnocení: 
Požadavek úpravy změny regulačních podmínek prostorového uspořádání v místní části Pa-
calůvka v plochách bydlení v rodinných domech – BI. 
Připomínce nebude vyhověno. Jde o nový požadavek na změnu územního plánu, který se 
netýká předmětu řešení návrhu Změny č. 1 ÚP Albrechtice. O pořízení změny územního plá-
nu rozhodne zastupitelstvo obce v samostatné působnosti. 
 
II./5. Připomínka pana Aleše Martinka, bytem Kostelecká 899, 735 43 Albrechtice, podání 

evidováno pod č.j. MMH/23740/2017 dne 20.3.2017: 

Připomínka dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona k projednávanému návrhu změny 
č. 1 ÚP Albrechtic  
Já, Aleš Martinek, vlastník pozemků parc.č. 1330/2 a 1329/2 v katastrálním území Albrechti-
ce u Č.T. žádám o zahrnutí pozemku parc.č. 1330/2 v k.ú. Albrechtice u Č.T. do zastavěného 
území. Na předmětném pozemku vydal stavební úřad v Albrechticích povolení stavby hospo-
dářské budovy v rámci řádného povolení stavby rodinného domu – viz přiložený situační 
snímek ověřený stavebním úřadem (Souhlas se stavbou: „Rodinný dům s garážovým pří-
střeškem, hospodářská budova, přípojka vody, plynu, splaškové a dešťové kanalizace, zpev-
něné plochy, opěrné zídky na pozemcích parc.č. 1329/2, 1330/2, 1321, 2413/1 v k.ú. Al-
brechtice“ vydaný pod č.j. SÚ/1082/10/Ch ze dne 15.11.2010). 
Vyhodnocení: 
Připomínce bude vyhověno zahrnutím pozemku parc.č. 1330/2 v k.ú. Albrechtice u Č.T. 
do zastavěného území. 
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Připomínka sousední obce: 

II./6. Statutární město Karviná, se sídlem Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát, č.j. 
MMK/046225/2017, MMK/017038/2017 OR/Lv ze dne 10.3.2017, evidováno pod č.j. 
MMH/22773/2017 dne 15.3.2017: 

Návrh změny č. 1 Územního plánu Albrechtice 
Opatřením ze dne 30.1.2017 Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje, jako pří-
slušný úřad územního plánování, oznámil společné jednání o návrhu změny č. 1 Územního 
plánu Albrechtice. 
Rada města Karviné na své 54. schůzi dne 8.3.2017 projednala materiál týkající se návrhu 
změny č. 1 Územního plánu Albrechtice a schválila ve smyslu ustanovení § 6 odst.6 písm. d) 
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, neuplatnit jako sousední obec žádné připomínky k návrhu změny č. 1 
Územního plánu Albrechtice. 

Vyhodnocení: 
Souhlasné stanovisko. Vzato na vědomí. 

 

 Vyhodnocení připomínek uplatněných k veřejnému projednání 

     V rámci veřejného projednání Změny č. 1 Územního plánu Albrechtice byla uplatněna jed-
na připomínka: 

Statutární město Karviná, se sídlem Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát, č.j. MMK/ 
166720/2017, MMK/164309/2017MMK/Lv ze dne 30.11.2017, evidováno pod č.j. MMH/ 
105329/2017 dne 30.11.2017: 

Návrh změny č. 1 Územního plánu Albrechtice 
Opatřením ze dne 7. 11. 2017 Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje, jako pří-
slušný úřad územního plánování, oznámil zahájení řízení o návrhu změny č. 1 Územního plá-
nu Albrechtice a konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Albrechti-
ce. 
Rada města Karviné na své 70. schůzi dne 29. 11. 2017 projednala materiál týkající se návrhu 
změny č. 1 Územního plánu Albrechtice a schválila ve smyslu ustanovení § 6 odst. 6 písm. d) 
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, neuplatnit jako sousední obec žádné připomínky k návrhu změny č. 1 
Územního plánu Albrechtice. 

Vyhodnocení: 
Bez připomínek. Vzato na vědomí. 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 

                                                                                                                                                             
Změna Textové části I.A Územního plánu Albrechtice,  

vydaného Opatřením obecné povahy č. 3/2011                                                                               

(Text s vyznačením změn) 

 

Rušené části textu jsou přeškrtnuty a označeny modře,                                                                                        
doplněný text je podtržen a označen červeně. 
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A.  VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

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

2. Zastavěné území Albrechtic je vymezeno k 1. 12. 2010 1. 10. 2017. 

3. Zastavěné území Albrechtic je vymezeno ve výkresech:  

  č. 1. Výkres základního členění území  
   č. 2. Hlavní výkres  
 

 
 
B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO  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 

komunikací 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 hod-
noty. Ochrana přírodních hodnot je zaměřena především na ochranu významných krajin-
ných prvků, na ochranu krajinného rázu a na ochranu významných dálkových pohledů – 
zejména na siluetu Moravskoslezských Beskyd. Ochrana kulturních a historických hodnot 
je zaměřena na ochranu nemovitých kulturních památek a na ochranu významných histo-
rických 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 kra-
jiny. Rozvoj kulturních a historických hodnot bude zaměřen především na úpravy staveb 
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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6. V případě výskytu výjimečných událostí se bude postupovat v souladu s krizovými a hava-
rijními plány Havířova a Moravskoslezského kraje. 

 

 

C.   URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ  

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 
výstavbu 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 vymezeny přednost-
ně v přímé návaznosti na zastavěné území.  

4. Největší rozsah navržených vymezených zastavitelných ploch představují v řešeném 
území plochy  bydlení. Jsou navrženy vymezeny 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 vymezených zastavi-
telných ploch pro bydlení a jsou vymezeny jako dostavba lokalit s rozptýlenou zástavbou, 
zejména v místních částech Zadky, Paseky, Pardubice a Zámostí. 

6. Zastavitelné Pplochy 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. 

7. Zastavitelná plocha bydlení v bytových domech BH je vymezena v lokalitě Hornická. 

8. Nové Zastavitelné plochy zahrádkových osad RZ se nenavrhují nevymezují. 

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

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

11. Nové Zastavitelné plochy hřbitovů OH jsou vymezeny na ul. Bělehradské a Školní pro roz-
šíření stávajících hřbitovů. 
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12. Zastavitelné Pplochy pěších a vozidlových komunikací PV jsou navrženy vymezeny pro 
vybudování místních komunikací především v souvislosti s novou obytnou zástavbou pro 
zajištění  dopravní obsluhy zastavitelných ploch.  

13. Zastavitelné Pplochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV, tj. nové parky a parkově 
upravené plochy, jsou navrženy především vymezeny v návaznosti na navržené vymeze-
né zastavitelné plochy soustředěné obytné zástavby. 

14. Nové Zastavitelné 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 vý-
stavbu čerpací stanice pohonných hmot v severní části obce u železničního podjezdu. 

15. Nové Zastavitelné plochy dopravy drážní DD se nenavrhují nevymezují. 

16. Nové Zastavitelné plochy parkovací a odstavné DP jsou navrženy vymezeny 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. 

17. Zastavitelná plocha technické infrastruktury TI je vymezena pro vybudování regulační 
stanice plynu. 

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

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

20. Zastavitelná plocha výroby průmyslové VP je navržena vymezena u rozvodny, zastavitel-
né plochy výroby drobné VD jsou navrženy vymezeny 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 pod-
nikání.   

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 
1,23 

Z4 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Srnčí  SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,24 

Z5 Albrechtice                         Rozvodna TI – plochy technické není       0,82 
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u Českého Těšína infrastruktury stanoven 

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 
0,67 

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 Českého Těšína 

Nový Svět –                
Nádražní 

BI – plochy bydlení 
v rodinných domech 

0,50 0,88 
0,71 

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 
2,59 

Z24 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Písečná III. BI – plochy bydlení 
v rodinných domech 

0,50 3,70 
3,31 

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 
1,03 

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 
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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 

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 
0,87 

Z42 Albrechtice                
u Českého Těšína 

Osvobození IV. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 1,51 
1,40 

Z43 Albrechtice                           
u Českého Těšína 

Pasecká I. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,67 
0,35 

Z44 Albrechtice                 
u Českého Těšína 

Pasecká II. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,69 
0,52 

Z45 Albrechtice                 
u Českého Těšína 

Pasecká III. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,20 
0,13 

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 
0,40 

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 
0,26 

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 
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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 
0,43 

Z59 Albrechtice                      
u Českého Těšína 

Sportovní areál OS – plochy tělovýchov-
ných a sportovních         
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 
1,51 

Z62 Albrechtice                   
u Českého Těšína 

Vrbiny III. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 1,06 

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 
0,24 

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 
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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 Českého Těšína 

Chotěbuzská II. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,25 

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 
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Z108 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Pod Červenkami SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,24 

Z109 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Nový Svět ZV – plochy zeleně                         
na veřejných                               
prostranstvích 

0,10 1,12 

Z110 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Bažantnice ZV – plochy zeleně                         
na veřejných                               
prostranstvích 

0,10 0,07 

Z111 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Bělehradská ZV – plochy zeleně                         
na veřejných                               
prostranstvích 

0,10 1,15 

Z112 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Luční ZV – plochy zeleně                         
na veřejných                               
prostranstvích 

0,10 0,74 

Z113 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Hlavní ZV – plochy zeleně                         
na veřejných                               
prostranstvích 

0,10 0,96 

Z114 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Na Zámostí ZV – plochy zeleně                         
na veřejných                               
prostranstvích 

0,10 0,39 

Z115 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Pacalůvka ZV – plochy zeleně                         
na veřejných                               
prostranstvích 

0,10 0,44 

Z116 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Osvobození ZV – plochy zeleně                         
na veřejných                               
prostranstvích 

0,10 0,32 

Z117 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Přeložka silnice 
I/11 

DS – plochy dopravy 
silniční 

není           
stanoven 

33,16 

Z118 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Přeložka silnice 
III/4749 

DS – plochy dopravy 
silniční 

není           
stanoven 

0,37 

Z119 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Místní komunikace 
Rekreační 

PV – plochy veřejných 
prostranství 

není           
stanoven 

0,16 

Z120 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Místní komunikace 
Nádražní 

PV – plochy veřejných 
prostranství 

není           
stanoven 

0,19 

Z121 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Místní komunikace 
Pomezní 

PV – plochy veřejných 
prostranství 

není           
stanoven 

0,06 

Z122 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Místní komunikace 
Bažantnice 

PV – plochy veřejných 
prostranství 

není           
stanoven 

0,03 

Z123 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Místní komunikace 
Rakovecká 

PV – plochy veřejných 
prostranství 

není           
stanoven 

0,11 

Z124 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Místní komunikace 
Písečná 

PV – plochy veřejných 
prostranství 

není           
stanoven 

0,83 

Z125 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Místní komunikace 
Hornická 

PV – plochy veřejných 
prostranství 

není           
stanoven 

0,02 

Z126 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Místní komunikace 
Strmá 

PV – plochy veřejných 
prostranství 

není           
stanoven 

0,04 

Z127 Albrechtice                  
u Českého Těšína 

Točna Paseky DS – plochy dopravy 
silniční 

není           
stanoven 

0,03 
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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 

P2 Albrechtice                              
u Českého Těšína 

Okružní křižovatka DS – plochy dopravy                
silniční 

není           
stanoven 

0,18 

 

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 

2. Zastavitelné plochy zeleně na veřejných prostranstvích jsou vymezeny v lokalitách Nový 
Svět (plocha č. Z109), Bažantnice (plocha č. Z110), Bělehradská (plocha č. Z111), Luční 
(plocha č. Z112), Hlavní (plocha č. Z113), Na Zámostí (plocha č. Z114), Pacalůvka (plocha 
č. Z115) a Osvobození (plocha č. Z116). 

 

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ 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 
silniční síť.  

2. Koncepce rozvoje silniční dopravy ponechává stávající uspořádání hlavní dopravní sítě 
a doplňuje ji o novou, dopravně významnou silniční komunikaci vedenou v tangenciální 
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poloze 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 zařízení 
dráhy. 

4. Koncepce řešení problematiky statické dopravy v řešeném území je obecně dána stano-
vením 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 ne-
bo 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 ko-
munikační 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 obslužná 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 

- 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.  
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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 ko-
munikace 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 mů-
že být tato vzdálenost snížena na úroveň stavební čáry sousedních objektů. Ve složitých 
územně – technických podmínkách bude při stanovení příslušného minimálního odstupu 
postupováno individuálně. Výše uvedené odstupy mohou být sníženy pouze v případě 
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 hygienického 
zatížení externalitami dopravy (stavebníkem bude doloženo splnění přípustného hygie-
nického zatížení externalitami dopravy, a to ve smyslu dodržení limitů dle platných práv-
ních předpisů a norem) nebo stavby, jejichž funkce nevyvolá potřebu provedení těchto 
preventivních opatření. 

 

D.1.2 Doprava drážní 

1. Bude respektován koridor konvenční železniční dopravy Ostrava-Svinov – Havířov – Český 
Těšín pro modernizaci železniční trati č. 321. Modernizace bude realizována ve stávajících 
plochách dopravy drážní DD. 

1. 2. 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. 3. Pro ostatní nové budovy je územním plánem stanoven odstup 60 m od osy krajních ko-
lejí na obě strany, v němž bude stavebníkem doloženo splnění přípustného hygienického 
zatížení externalitami dopravy, a to ve smyslu dodržení limitů stanovenými platnými 
právními 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 vozidlových 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 Pa-
seky 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 
jejich 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 plo-
chách podél komunikací, případně v chodnících), pouze v nevyhnutelných případech pří-
mo 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 zastavěné-
ho území, v plochách zastavitelných a v plochách přestavby. Zřizování sítí a zařízení tech-
nické infrastruktury mimo zastavěné a zastavitelné území je upřesněno v tabulkové přílo-
ze 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; pro posílení kapacity přivaděče se navrhuje jeho zdvojení. Stávající akumulace 
pitné vody je dostatečná, nové vodojemy se nenavrhují. Tlakové poměry ve vodovodní sí-
ti 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, které budou rovněž plnit funkci vodovodu 
požárního. 

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).  

4.   Studna jako jediný zdroj pitné vody se připouští pouze pro nové stavby ve stabilizova-
ných plochách, které jsou mimo dosah stávajících a navržených řadů pitné vody; pro no-
vé stavby realizované ve vymezených zastavitelných plochách se studna jako jediný zdroj 
pitné vody nepřipouští. 

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. 

5. V souvislosti s navrženou přeložkou silnice I/11 budou provedeny dílčí přeložky stávají-
cích řadů OOV DN 600 DN, řadů pitné vody DN 250, DN 200, DN 150 a DN 100 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 lokalitách Pacalůvka – U Štoly, Nový Svět, Písečná, Běle-
hradská, Luční, Kostelecká, Pasecká (východní část), Na Zámostí (jižní část) a Vrbiny cel-
kové délce cca 15,5 km a výstavba šesti čerpacích stanic. Navržená stoková síť bude na-
pojena na stávající splaškovou kanalizaci v obci zakončenou na ČOV Albrechtice. 

8. Pro odkanalizování oblasti Dolního Těrlicka na ČOV Albrechtice se navrhuje vybudování 
stoky splaškové kanalizace, vedené podél toku Stonávky do stávající čerpací stanice, kte-
rá bude kapacitně posílena, a výtlačného kanalizačního řadu z čerpací stanice do stávající 
kanalizace.  

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

9. 10. Likvidace odpadních vod z objektů mimo dosah stávající a navrhované splaškové kana-
lizace bude zajištěna v žumpách s vyvážením odpadu nebo v malých domovních ČOV 
s vyústěním do vhodného recipientu nebo do vsaku. 
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10. 11. Přebytečné srážkové vody budou odváděny dešťovou kanalizací, mělkými zatravně-
nými příkopy, případně trativody do vhodného recipientu. Jejich realizace je možná kde-
koliv v území obce dle potřeby aniž jsou jejich trasy vymezeny v grafické části. 

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

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

13. 14. Při realizaci výstavby na odvodněných plochách musí být zachována funkčnost systé-
mu odvodnění. 

 

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 dvojpo-

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

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

Doly.  
2. Pro posílení přenosové soustavy VVN se navrhuje:  

- zvýšení přenosové kapacity vedení 400 kV – VVN 460 jeho rekonstrukcí na dvojité 
vedení ve vymezeném koridoru E45 

- výstavba vedení VVN 2x110 kV z nového energetického zdroje Stonava do TS Al-
brechtice ve vymezeném koridoru E10 

- výstavba vedení VVN 2x110 kV z TS Albrechtice  pro  novou TS 110/22 kV Karviná 
Doly ve vymezeném koridoru EZ6.  

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 ve-
dení 110 kV – VVN  611-612 a výškovou úpravu vodičů výměnou podpěrných bodů 
na vedení 22 kV – VN 79 a D 79. 
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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 ve vymezeném koridoru P2  

- obnova vysokotlakého plynovodu DN 500, PN 25 Havířov – Albrechtice v upravené      
trase mimo zastavěné území Albrechtic ve vymezeném koridoru P22, včetně vymístě-
ní regulační stanice plynu RS VTL/STL Albrechtice k západnímu okraji sídlištní zástav-
by; do doby vybudování nové trasy se připouštějí opravy a údržba stávajícího plyno-
vodního potrubí, zajišťující spolehlivé a bezpečné dodávky zemního plynu 

- výstavba vysokotlakého plynovodu  DN 500/300, PN 40 Stonava – Žukov, který na-
hradí fyzicky dožívající plynovod DN 500 (623 001) v úseku od napojení na rekonstru-
ovaný VTL plynovod DN 300 Stonava – Dětmarovice – II. etapa  (623 013, mimo řeše-
né 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. Součástí stavby je také přepojení regulační stanice plynu 
VTL/STL Albrechtice – Paseky na nový plynovod. Do doby vybudování nové trasy se 
připouštějí opravy a údržba stávajícího plynovodního potrubí, zajišťující spolehlivé 
a bezpečné dodávky zemního plynu. 

- obnova VTL plynovodu DN 500 Albrechtice – Český Těšín (Žukov) ve vymezeném ko-
ridoru P5, včetně dílčích přeložek mimo zastavěné území. Do doby vybudování nové 
trasy se připouští opravy a údržba plynovodního potrubí, zajišťující spolehlivé a bez-
pečné dodávky zemního plynu. 

8. Plynofikace navržených zastavitelných ploch bude zajištěna rozšířením stávající středo-
tlaké plynovodní sítě. 

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. stávající zařízení a navrhuje nový dálkový optický kabel mezi 
digitálními ústřednami (RSU) Těrlicko a Albrechtice.    

 

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. 
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D.3 Občanské vybavení   

1. Nová plocha sportovních a tělovýchovných zařízení OS je navržena na ulici Školní pro roz-
šíření 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 vo-
zidlových 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 ko-
munikací budovaných v rámci navržených zastavitelných a přestavbových  ploch vymeze-
ných zastavitelných ploch a ploch přestavby, doprovodné plochy zařízení občanského vy-
bavení, apod. Přehled navržených ploch zeleně na veřejných prostranstvích ZV je uveden 
v bodě C.3.  

 

 

E.   KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ  VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, 
PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, 
REKREACI, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

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 
stabilizaci 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. 
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- plochy lesní L zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa; jejich součástí jsou i lokál-
ní biokoridory územního systému ekologické stability. Na těchto plochách lze realizo-
vat 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 ochrany, technické vodohos-
podářské 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 kra-
jiny, stavby přístřešků pro turisty, drobné sakrální stavby, stavby pěších, cyklistických a 
účelových komunikací, stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží. 

- 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 sta-
veb na vodních tocích a staveb pěších, cyklistických a účelových komunikací 
s povrchovou úpravou blízkou přírodě. 

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 
propojující 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-
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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, jablo-
ní, atd. Podél potoků pak jaseniny a jasanové olšiny s duby, jilmy, buky, habry, lipami a ja-
vory.  

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 budo-
vat 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 míst-
ních 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. 

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 její 
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.  
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E.6 Podmínky pro rekreační využívání krajiny  

1. Pro každodenní rekreaci obyvatel řešeného území slouží volná krajina a lesní porosty 
navazující 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 ložisek nerostných surovin 

1.  Plochy pro dobývání nerostů povrchovou těžbu nerostných surovin se nevymezují.     

 

 

F.  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 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 
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- 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  

 

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 za-
hrady, 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.  



 21 
 

 

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 provozová-
ní.  

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.  

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 nesni-
žují kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, 
např. krejčovství, sklenářství, rámařství, zámečnictví, knihařství, zahradnictví, malířství 
a natěračství, výroba obuvi a kožené galanterie, cukrářská a pekařská výroba, apod. 

15. Výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením – služby, které svým provozem, 
technickým zařízením a vyvolanou dopravní zátěží narušují obytné prostředí a snižují je-
ho 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 podkroví), 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) stanovuje plošný podíl zastavě-
ných a zpevněných ploch (tj. součet ploch všech staveb a ploch všech komunikací, mani-
pulačních ploch, parkovacích ploch, chodníků, teras, apod. včetně ploch zpevněných za-
travňovacími tvárnicemi) k celkové ploše stavebního pozemku. 

19. Zemědělská výroba – chov hospodářských zvířat a pěstování zemědělských plodin za úče-
lem zisku (nikoliv pro vlastní potřebu majitelů). 

20. Speciální zemědělské kultury – např. vinice, chmelnice.   

 

F.3 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

1.  Na celém řešeném území platí následující obecně závazné podmínky: 
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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 některou ze stano-
vených podmínek – 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 unimobuněk, pokud nejsou součástí zařízení staveniště; dále jsou nepřípustné sta-
vební 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.).  

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 vy-
mezit samostatnou dopravní plochu, resp. plochu technické infrastruktury 

- staveb a zařízení pro dopravu v klidu, vždy však pouze pro dopravu přímo související 
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 funkci plochy a nebudou v rozporu s ochranou pří-
rody a krajiny, a pro které vzhledem k jejich významu a velikosti není účelné vymezit 
samostatnou dopravní plochu, resp. plochu technické infrastruktury 

- podzemních a nadzemních sítí technické infrastruktury 

- místních a účelových komunikací, cyklotras a cyklostezek, turistických tras 
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- 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, zařízení a jiná opatření 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 
včelínů) 

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

- výstavba a realizace zařízení pro speciální zemědělské kultury 

- oplocování pozemků. 

2. Další podmínky pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití jsou uvedeny 
v přiložených tabulkách. 
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tab. č. 1 

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH  

Hlavní využití: 
Plochy jsou určeny pro bydlení ve vícepodlažních bytových domech, včetně občanského                        
vybavení, 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 administrativu, pro ochranu obyvatelstva, 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,                  
zastávky, 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 místních a účelových komunikací, opěrné zdi, mosty,                                
autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy  pro potřeby obyvatel dané lokality  

- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, 
domovní ČOV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační  zařízení                         
veřejné komunikační sítě, včetně přípojek a souvisejících staveb 

- 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 
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  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 ochranu obyvatelstva, 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,                       

zastávky, 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 místních a účelových komunikací, opěrné zdi, mosty,                                   
autobusové zastávky,  odstavné a parkovací plochy  pro osobní automobily pro potřeby 
obyvatel dané lokality  

- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, 
domovní ČOV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační  zařízení                            
veřejné komunikační sítě, včetně přípojek a souvisejících staveb 

- 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 
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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,                     
trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační  zařízení veřejné komunikační 
sítě, včetně přípojek a souvisejících staveb   

- stavby komunikací funkční skupiny C a D, stavby místních a účelových komunikací, stavby                            
parkovacích 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 
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tab. č. 4 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ 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,                

zastávky, 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 místních a účelových komunikací, opěrné zdi, mosty,                               
autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy  

- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, 
domovní ČOV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení                      
veřejné komunikační sítě, včetně přípojek a souvisejících staveb 

- 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  
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                                                                                                                                                        tab. č. 5 

PLOCHY TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ  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 
- stavby pro ochranu obyvatelstva 
- 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,               

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

funkční třídy C a D, stavby místních a účelových komunikací, opěrné zdi, mosty, odstavné                                   
a parkovací plochy  

- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, 
ČOV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné                      
komunikační sítě, včetně přípojek a souvisejících staveb 

- 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  
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tab. č. 6 

PLOCHY HŘBITOVŮ   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 místních a účelových komunikací, stavby 

chodníků 
- stavby parkovišť a manipulačních ploch  
- stavby sítí technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, energetická vedení,        

elektronická komunikační  zařízení veřejné komunikační sítě, včetně přípojek a souvisejí-
cích staveb 

 
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, včetně 
přípojek a souvisejících staveb 

- stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních komunikací 
funkční třídy C a D, stavby místních a účelových komunikací, opěrné zdi, mosty, odstavné                                 
a parkovací plochy  

 
Nepřípustné využití:  
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím   

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny   
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tab. č. 8 

PLOCHY ZELENĚ 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                     

plochy, 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, včetně 
přípojek a souvisejících staveb 

- stavby komunikací funkční skupiny D2 chodníků a zpevněných prostranství  
- 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    
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tab. č. 9 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO  

Hlavní využití: 
Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití; převládající funkcí je bydlení v rodinných                          
domech v kombinaci s občanským vybavením, drobnou výrobou, zemědělským                                    
hospodařením apod. 
 
Přípustné využití:  
- stavby rodinných domů  
- stavby pro rodinnou rekreaci  
- změny stávajících staveb na 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 administrativu, pro ochranu obyvatelstva, 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                            

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

zastávky, 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 místních a účelových komunikací, opěrné zdi, mosty,                             
autobusové zastávky,  odstavné a parkovací plochy  pro osobní automobily pro potřeby 
obyvatel dané lokality  

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

- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, 
domovní ČOV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační  zařízení                      
veřejné komunikační sítě, včetně přípojek a souvisejících staveb 

- 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, a 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: 
- stavby pro rodinnou rekreaci 
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- zřizování zahrádkářských osad, stavby zahrádkářských chat  
- stavby a zařízení pro průmysl a energetiku, skladové areály, stavby a zařízení                                    

pro komerční 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 SILNIČNÍ   DS  

Hlavní využití:  
Zahrnují plochy stávajících a navržených silnic a s nimi souvisejících zařízení silniční dopravy. 
 
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,                  
zastávky, 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, včetně 
přípojek a souvisejících staveb 

 
Nepřípustné využití:  

- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím   

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny    
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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,                 
zastávky, 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 komunikační 
sítě, včetně přípojek a souvisejících staveb 

- stavby komunikací funkční skupiny C a D, stavby místních a účelových komunikací, stavby 
chodníků   

 
Nepřípustné využití:  

- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím   

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny      
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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,                    
zastávky, 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 místních a účelových komunikací, opěrné zdi, mosty,                               
autobusové zastávky 

- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, ČOV,                               
trafostanice, energetická vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě,                             
elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, včetně přípojek                                             
a souvisejících staveb 

- 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) a včetně přípojek a souvisejících staveb  

- 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 
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tab. č. 14 

PLOCHY VÝROBY ZEMĚDĚLSKÉ  VZ 

Hlavní využití:  
Zahrnují plochy stávajících zemědělských výrobních areálů.  
 
Přípustné využití:  
- pozemky, stavby a zařízení zemědělských provozů pro živočišnou a rostlinnou                              

prvovýrobu 
- 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,                

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

funkční třídy C a D, stavby místních a  účelových komunikací, opěrné zdi, mosty,                             
autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy  

- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, 
ČOV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné                        
komunikační sítě, včetně přípojek a souvisejících staveb  

- 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   
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tab. č. 15 

PLOCHY LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ  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 místních a účelových 

komunikací  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, 

ČOV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné                      
komunikační sítě, včetně přípojek a souvisejících staveb 

- 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   
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tab. č. 16 

PLOCHY VÝROBY PRŮMYSLOVÉ   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 pro ochranu obyvatelstva  
- stavby garáží  
- sběrny surovin, sběrné dvory, recyklační linky 
- stavby a zařízení kompostáren  
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky,                

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

funkční třídy C a D, stavby místních a účelových komunikací, opěrné zdi, mosty,                                 
autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy  

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

- 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 přípustným využitím 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

-  koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,90 
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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 pro ochranu obyvatelstva  
- 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,               

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

funkční třídy C a D, stavby místních a účelových komunikací, opěrné zdi, mosty,                                 
autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy  

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

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

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

a přípustným využitím 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,70 
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tab. č. 18 

PLOCHY ORNÉ PŮDY A TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ  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 zajiš-

ťovanou 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 ovcí, 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                

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

pozemků 
- 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 
- pěstování rychlerostoucích dřevin pro energetické využití  
- stavby zařízení,  která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny, stavby přístřešků pro turisty 

a cykloturisty   
- stavby zařízení a sítí technické infrastruktury, včetně přípojek a souvisejících staveb  
- stavby komunikací funkční skupiny C a D, stavby místních a účelových komunikací, stavby 

cyklistických stezek 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních                        

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků   
- technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace                 

a cestovního ruchu – značené turistické trasy, cyklistické stezky, přístřešky pro turisty 
 
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 
- ekologická a informační centra, hygienická zařízení 
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- stavby, zařízení a jiná opatření pro povrchovou těžbu nerostných surovin 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny    

 
 
 

tab. č. 19 

PLOCHY ZAHRAD A SADŮ   ZS 

Hlavní využití:  
Jde o plochy zahrad, na nichž se nepřipouští nová výstavba s výjimkou staveb uvedených 
níže.  
   
Přípustné využití: 
- stavby oplocení  
- stavby skleníků  
- stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků    
- stavby altánů, pergol, bazénů, zahradních krbů apod. 
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, včetně přípojek a souvisejících staveb  
 
Nepřípustné využití:  
- jakékoliv jiné využití 
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím  

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny    
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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, zařízení a jiná opatření pro lesnictví 
- 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                         

plochy lesní by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné 
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních                       

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků   
- technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace                 

a cestovního ruchu – značené turistické trasy, cyklistické stezky, přístřešky pro turisty 
 
Nepřípustné využití: 
- jakékoliv jiné stavby 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství 
- ekologická a informační centra, hygienická zařízení 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro povrchovou těžbu nerostných surovin 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny    
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tab. č. 21 

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 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 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních                         

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků   
 
Nepřípustné využití:  
- zatrubňování vodních toků 
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím   

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny    
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tab. č. 22 

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO 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 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních                        

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků   
- technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace                 

a cestovního ruchu – značené turistické trasy, cyklistické stezky, přístřešky pro turisty 
 
Nepřípustné využití:  
-     oplocování pozemků 
- jakékoliv jiné stavby 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví 
- ekologická a informační centra, hygienická zařízení 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro povrchovou těžbu nerostných surovin 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny    
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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 příro-

dě 
- 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 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních                       

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků   
- technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace                 

a cestovního ruchu – značené turistické trasy, cyklistické stezky, přístřešky pro turisty 
 

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 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví 
- ekologická a informační centra, hygienická zařízení 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro povrchovou těžbu nerostných surovin  

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny    

 
 

 

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 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, 
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH                              
PRO  ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT  

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 Albrechticemi 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  

VTE1 zvýšení přenosové kapacity  vedení 400 kV – ZVN 460 jeho rekonstrukcí na dvojpo-
tah ve vymezeném koridoru E45 

VTE2 výstavba vedení VVN 2x110 kV z nového energetického zdroje Stonava do TS Al-
brechtice ve vymezeném koridoru E10 

VTE3 výstavba vedení VVN 2x110 kV z TS Albrechtice pro novou TS 110/22 kV Karviná 
Doly ve vymezeném koridoru EZ6 

VTP1 výstavba nového vysokotlakého plynovodu DN 500, PN 40 PZP Třanovice – Karviná 
Doly včetně přemístění regulační stanice RS VTL/STL ve vymezeném koridoru P2 

VTP2 obnova vysokotlakého plynovodu DN 500, PN 25 Havířov – Albrechtice a navazují-
cího VTL plynovodu DN 500 Albrechtice – Český Těšín (Žukov) v upravené trase mi-
mo zastavěné území Albrechtic ve vymezených koridorech P5 a P22 

VTP3   obnova vysokotlakého plynovodu DN 500/300, PN 40 Stonava – Žukov 

VTV1/1 zdvojení přivaděče OOV Bludovice – Karviná (DN 600)  
  

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 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ, POUZE S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA   

H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ 
LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO      

1.  Předkupní právo může být uplatněno lze uplatnit pro následující plochy: 

Plocha č. Název Katastrální  
území 

Parcelní číslo Ve prospěch 

OH1 Hřbitov                          
Bělehradská 

Albrechtice u 
Českého Těšína 

710/1 Obec Albrechtice 

ZV1 
Z109 

Nový Svět Albrechtice u 
Českého Těšína 

1830 Obec Albrechtice 

ZV3 
Z111 

Bělehradská Albrechtice u 
Českého Těšína 

710/1 Obec Albrechtice 

ZV4 
Z112 

Luční Albrechtice u 
Českého Těšína 

200/32 Obec Albrechtice 

ZV5 
Z113 

Hlavní Albrechtice u 
Českého Těšína 

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

Obec Albrechtice 

ZV6 
Z114 

Na Zámostí Albrechtice u 
Českého Těšína 

1196 Obec Albrechtice 

ZV7 
Z115 

Pacalůvka Albrechtice u 
Českého Těšína 

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

ZV8 Osvobození Albrechtice u 
Českého Těšína 

1107/3 Obec Albrechtice 

 

 

I. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

1. Kompenzační opatření se nestanovují. 

 

 

I. J. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ 
ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ  

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. 



 47 
 

 

1. Plochy a koridory, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou 
pro rozhodování, se nevymezují. 

 

 

J. K. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN 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, na plochách, kde je možné se na 
stávající sítě napojit přípojkou a na plochách, kde bude zásobování pitnou vodou a li-
kvidace odpadních vod zajištěno individuálně. Jde o tyto plochy: 

- plochy bydlení v bytových domech BH – P1 

- plochy bydlení v rodinných domech BI – Z7, Z8, Z9 – severní část, Z10 – západní 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, Z2, Z3, Z4, Z16, Z36, Z38, Z39, Z41, Z42, Z43, Z44, Z45, 
Z46, Z47, Z48, Z49, Z50, Z51, Z52, Z53, Z60, Z61, Z62 – západní část, Z64, Z65, Z66, Z67, 
Z68, Z69, Z70, Z71, 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, Z100, 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. 

- plochy tělovýchovných a sportovních zařízení OS – Z59. 

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 východní část, 
Z11 – západní 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 – východní část, Z63, Z65, Z66, Z67, Z68, 
Z69, Z70, Z71, Z72, Z73, Z101, Z102, Z103, Z104, Z105, Z106 

- plochy lesního hospodářství VL – Z55 

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

I.A  Textová část územního plánu Albrechtice obsahuje … stran textu. 

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   
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