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A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ALBRECHTICE NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ  

 

     Posouzení Změny č. 2 Územního plánu Albrechtice z hlediska vlivů na životní prostředí 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů bylo zpracováno jako samostatná zakázka – Změna č. 2 ÚP Albrechtice – 
Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí dle zákona 
č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (Ekogroup Czech s.r.o., RNDr. 
Marek Banaš, Ph.D., červenec 2021). 

     Detailní část hodnocení obsahuje stručnou charakteristiku zastavitelných ploch, vymeze-
ných Změnou č. 2. Identifikovány jsou rovněž nejvýznamnější zjištěné střetové situace vzhle-
dem k některé ze složek životního prostředí. Hodnoceny jsou předpokládané vlivy jednotli-
vých ploch v navrženém rozsahu i vlivy vyplývající z těchto ploch při zapracování doporučují-
cích opatření. 

     Předmětem hodnocení je vymezení 32 nových zastavitelných ploch a jednoho koridoru 
železniční dopravy, vypuštění některých zastavitelných ploch a dílčí úpravy vymezení korido-
rů technické infrastruktury, obsažených v platném územním plánu. Předmětem návrhu Změ-
ny č. 2 je dále vymezení zastavěného území obce Albrechtice ke dni 1. 5. 2021 v souladu 
s § 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů a další dílčí administrativní změny, které vycházejí z aktuální legislativy či aktualizují 
stávající platný územní plán, a které nemají potenciál jakýmkoliv způsobem ovlivnit složky 
životního prostředí a veřejného zdraví (změny označení ploch, úprava a doplnění kategorií 
funkčního využití území, aj.). Úprava vymezení koridorů technické infrastruktury vyplývá 
ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, případně 
z aktualizace již realizovaných staveb. Změny vymezení těchto koridorů nemají potenciál 
jakýmkoli způsobem negativně ovlivnit složky životního prostředí a veřejného zdraví. Dále 
v rámci Změny č. 2 dochází k dílčí úpravě některých prvků ÚSES. 

     Téměř všechny nově vymezené zastavitelné plochy jsou situovány v návaznosti na zasta-
věné území; a koncepce je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací 
č. 1, 2, 3 a 5 a se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace 
č. 1. 

      U některých ploch, vymezených Změnou č. 2, lze předpokládat vznik mírně negativního 
vlivu realizace ploch na přírodu a krajinu, jakožto složku životního prostředí. U značné části 
plochy byl stanoven potenciál nulového až mírně negativního vlivu plochy na krajinný ráz 
z důvodu dílčích zásahů do urbanistické struktury. Za nejvíce kolizní lze považovat koridor 
železniční dopravy, který je koncepcí přebírán z nadřazené územně plánovací dokumentace. 
U tohoto koridoru nebyl a priori vyloučen významně negativní vliv na přírodu a krajinu či 
půdu a horninové území. U kolizních ploch a koridoru je hodnocení doplněno o doporučení 
úpravy realizace konkrétních ploch tak, aby byl rozsah potenciálního negativního ovlivnění 
složek životního prostředí a obyvatelstva co nejnižší. 
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Vyhodnocení vlivů na životní prostředí pro jednotlivé zastavitelné plochy je následující: 

Z2/1, Z2/2, Z2/3, Z2/4 (SO) – plochy smíšené obytné 

Zastavitelné plochy pro plnění funkce obytné jsou vymezeny v západní části obce, ve vazbě 
na rozptýlenou obecní zástavbu místní části Zadky. Plochy Z2/2 a Z2/3 jsou situovány do pol-
ních kultur biotopu X2, plocha Z2/4 je z části využívána jako extenzivní políčko, zbytek plochy 
je pokryt lučními porosty (biotopy X3 a X5). Plocha Z2/1 je vymezena při hranici správního 
území obce do proluky zástavby obce Albrechtice a obce Horní Suchá, do lemu luční vegeta-
ce s výsadbou ovocných dřevin (biotopy X5 a X13). Všechny vymezené plochy generují zábor 
půd ze ZPF ve II. třídě ochrany, žádná z nich ale nemá potenciál negativně ovlivnit ZPF; zábo-
ry ZPF jsou nižší než 0,5 ha. Celkový vliv realizace jednotlivých ploch na půdu a horninové 
prostředí je nulový. 

Realizací komentovaných ploch dojde k zahuštění rozptýlené zástavby místní části Zadky, 
která je charakteristickým znakem krajinného rázu zájmového území. Míra vyplnění proluk 
a rozšíření fragmentu sídelního celku je nízká. Na jednotlivých plochách dojde k realizaci jed-
notek rodinných domů a urbanistická struktura rozptýlené zástavby nebude významně naru-
šena. Vzhledem k částečnému zapojování stávající rozptýlené zástavby a s ní související změ-
ně krajinného rázu (viz cílové kvality specifických krajin E-01 a F-06), je vliv každé z ploch sta-
noven jako nulový až mírně negativní. 

Realizace ploch je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví akcepto-
vatelná. 
 
Z2/5 (SO) – plocha smíšená obytná 

Zastavitelná plocha Z2/5 vyplňuje proluku zástavby relativně zapojené části rozptýlené zá-
stavby místní části Zadky. Plocha je vymezena v prostoru zemědělsky využívané plochy stáva-
jícího úhoru (přechod mezi biotopy X3 a X7) s výskytem náletových solitérních dřevin (biotop 
X12). Realizací plochy vzniká nárok na zábor ZPF ve II. třídě ochrany, rozloha plochy je však 
nízká a celkový zábor ZPF způsobený navrženou plochou nepřekročí 0,5 ha. Navržená plocha 
nebude vyvolávat negativní vliv na ZPF. 

Plocha je navržena tak, že doplňuje fragment rozptýlené zástavby, tzv. slezské zástavby, 
místní části Zadky. Její realizací nedojde k narušení krajinného rázu. 

Realizace plochy je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví akcep-
tovatelná. 
 
Z2/6 (SO) – plocha smíšená obytná 

Zastavitelná plocha Z2/6 je vymezena v jižní části místní části Zadky ve vazbě na stávající zá-
stavbu rodinného domu. Realizací plochy dojde k vyvolání záboru ZPF o výměře nižší než 
0,5 ha na půdách II. třídy ochrany; z důvodu záboru ZPF nízkého rozsahu je vliv plochy na ZPF 
nulový. Plocha okrajově zasahuje do ochranného pásma lesa, které slouží k ochrany PUPFL 
a lesa jakožto VKP ze zákona, realizací plochy proto vzniká potenciál mírně negativního ovliv-
nění VKP ze zákona.  

Plocha rozšiřuje stávající fragment rozptýlené zástavby na území obce Albrechtice jižním 
směrem. Dojde tak k zvětšení stávajícího fragmentu rozptýlené zástavby a okrajové změně 
krajinného rázu. Navržené rozšíření je nízkého rozsahu, realizace 1-2 rodinných domů 
na ploše významně nesetře urbanistickou strukturu rozptýlené zástavby, která je znakem 
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místního krajinného rázu a jednou z cílových kvalit dotčených specifických krajin. Celkový vliv 
plochy na krajinný ráz bude nulový až mírně negativní. 

Realizace této plochy je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví 
akceptovatelná. 
 
Z2/7 a Z2/8 (BI) – plochy bydlení v rodinných domech 

Zastavitelné plochy Z2/7 a Z2/8 jsou vymezeny v prolukách zástavby na západním okraji stá-
vající souvislé zástavby obce, v relativně nové oblasti rozvoje bydlení. Obě plochy jsou navr-
ženy do lučních porostů (biotop X5 na přechodu k biotopu X7). Na plochu Z2/7 ze západu 
navazuje stávající oplocený areál vodní nádrže, plocha Z2/8 zasahuje až k břehovým poros-
tům nivy bezejmenné vodoteče. Obě plochy budou generovat zábor ZPF na půdách 
ve II. třídě ochrany. Z důvodu nízké rozlohy ploch nedojde ke vzniku významného vlivu ploch 
na ZPF – předpokládané zábory jednotlivých ploch nepřesáhnou 0,5 ha – ovlivnění ZPF bude 
nulové. Plochy zasahují do ochranného pásma lesa, které slouží k ochrany PUPFL a lesa ja-
kožto VKP ze zákona; realizací plochy proto vzniká potenciál mírně negativního ovlivnění VKP 
ze zákona. Plochy jsou situovány do svahu údolí bezejmenného vodního toku, na němž je 
zbudována vodní nádrž. Vodní tok, jeho břehové porosty i vodní nádrž jsou VKP ze zákona, 
podél vodního toku je navíc veden lokální biokoridor ÚSES L23. Realizací zastavěných ploch 
Z2/7 a Z2/8 nedojde k významnému negativnímu dotčení jmenovaných prvků životního pro-
středí, plochy jsou navrženy mimo VKP vodní tok a niva, nezasahují do břehových porostů 
vodního toku ani do tělesa vodní nádrže a nevyvolávají zábor ÚSES. Realizací ploch nedojde 
k omezení funkčnosti nebo migrační prostupnosti lokálního biokoridoru ÚSES L23. 

Na základě výše uvedených skutečností, lze konstatovat, že realizací ploch nedojde 
k významnému negativnímu dotčení přírody a krajiny, jakožto složky životního prostředí.  

Realizace ploch je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví akcepto-
vatelná. 
 
Z2/9 (VP) – plocha výroby průmyslové 

Plocha výroby průmyslové je vymezena v návaznosti na stávající průmyslový areál, vyplňuje 
proluku mezi průmyslovým areálem a obslužnou komunikací a je určena k rozšíření stávající-
ho areálu. Plocha je navržena do lučních porostů s výskytem vzrostlých solitérních dřevin 
podél komunikace (biotopy X5 a X12). Téměř celá plocha je vymezena v koridoru technické 
infrastruktury pro výstavbu, případně rekonstrukci VTL plynovodů, možnost jejího využití je 
značně omezená pouze na odstavné a manipulační plochy, realizace nových staveb na ploše 
není možná. Navržená plocha nebude generovat zábor ZPF.  

Realizací rozšíření průmyslového areálu plochy nedojde ke zhoršení kvality ovzduší na území 
obce oproti stávajícímu stavu, vymezená zastavitelná plocha pouze okrajově rozšiřuje stáva-
jící průmyslový areál na stabilizovaných plochách VP, ve kterých je dle stávajícího územního 
plánu povoleno realizovat stavby a zařízení lehkého průmyslu a skladování. Negativní ovliv-
nění veřejného zdraví, či pobytové pohody obyvatel realizací plochy lze vyloučit, a to 
i s ohledem na skutečnost, že v rámci plochy lze realizovat pouze odstavné a manipulační 
plochy. 

Plocha je navržena do území s nízkou biologickou kvalitou, dotčení přírodních biotopů či zá-
jmů ochrany přírody realizací plochy nebude docházet. Dotčení krajinného rázu se realizací 
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plochy rovněž nepředpokládá – plocha je vhodně vymezena ve vazbě na stávající průmyslový 
areál. 

Navržená plocha Z2/9 nemá potenciál ovlivnit žádnou ze složek životního prostředí a veřej-
ného zdraví a je ze všech pohledů akceptovatelná. 
 
Z3/10 (SO) – plocha smíšená obytná 

Plocha je vymezena v severní části zájmového území ve vazbě na zastavěné území podél sil-
nice III/4749 při severní hranici správního území obce Albrechtice. Na ploše se v současnosti 
nachází polní kultura biotopu X2. Realizací plochy vzniká potenciál záboru ZPF na půdách 
ve II. třídě ochrany. Rozsah záboru je nižší než 0,5 ha a celkový vliv plochy na půdu a horni-
nové prostředí je zanedbatelný – nulový.  

Biotopy na ploše jsou ryze antropogenního charakteru a nenacházejí se zde ve zvýšené míře 
biologicky kvalitní porosty. Plocha rozšiřuje stávající relativně souvislou zástavbu obce sever-
ním směrem a z pohledu krajinného rázu proto nedojde ke vzniku významného negativního 
vlivu plochy na urbanistickou strukturu obecní zástavby. Celkový vliv plochy na krajinný ráz je 
zanedbatelný. 

Plocha je z pohledu všech složek životního prostředí a veřejného zdraví akceptovatelná. 
 
Z2/11 (SO) – plocha smíšená obytná 

Zastavitelná plocha Z2/11 je vymezena v severní části území obce do rozsáhlé stabilizované 
plochy zemědělské (Z); rozšiřuje stávající zastavěné území obce ve vazbě na silnici III/4749 
západním směrem. V rámci plochy se uplatňují porosty polní kultury (biotop X2). Realizace 
plochy si vyžádá zábor půd ze ZPF, které jsou vedeny ve II. třídě ochrany; rozsah záboru je 
nízký a nebude přesahovat 0,5 ha. Celkový vliv plochy na půdu a horninové prostředí bude 
proto nulový. 

Navržená změna využití území je vymezena do biotopu s nízkou biologickou hodnotou bez 
výskytu zvláště chráněných či biologicky významných druhů, potenciální negativní ovlivnění 
přírody a krajiny lze spatři pouze v hypotetickém dotčení krajinného rázu. Tento negativní 
vliv je však zanedbatelný. Plocha navazuje na stávající zástavbu a její realizací dojde pouze 
k okrajovému rozšíření stávající souvislé zástavby obce západním směrem. Urbanistická 
struktura obecní zástavby nebude významně narušena. 

Plocha Z2/11 nebude generovat negativní ovlivnění žádné ze složek životního prostředí 
a veřejného zdraví. 
 
Z3/12 (SO) – plocha smíšená obytná 

Vymezená zastavitelná plocha je situována do proluky zástavby v severní části obce. V rámci 
plochy se uplatňují především porosty polní kultury biotopu X2, při východním okraji plochy 
se nachází lem polní kultury, tvořený ruderální vegetací biotopu X7. Realizace této změny 
využití území si vyžádá zábor ZPF na půdách ve II. třídě ochrany o nízké hodnotě, která ne-
převýší 0,5 ha. Celkový vliv plochy na ZPF je proto nulový. 

Plocha je z pohledu krajinného rázu vhodně navržena ve vazbě na stávající zastavěné území 
a její realizací nelze předpokládat vznik negativního ovlivnění urbanistické struktury obecní 
zástavby. Plocha okrajově rozšiřuje a stávající souvislou zástavbu západním směrem. 
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Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že navržená plocha je z pohledu všech 
složek životního prostředí a veřejného zdraví akceptovatelná. 
 
Z2/13, Z2/14 (SO) – plochy smíšené obytné 

Zastavitelné plochy jsou vymezeny ve vazbě na stávající zástavbu v severní části obce. Obě 
plochy jsou navrženy do extenzivně obhospodařovaných polních kultur s lemy ruderální 
a segetální vegetace (biotopy X3 a X7).  

Realizací ploch vzniká nárok na zábor půd ze ZPF, konkrétně v obou případech dojde 
k dotčení půd ve II. třídě ochrany ZPF o výměře nižší než 0,5 ha. Jednotlivě plochy budou 
generovat negativní vliv na půdu a horninové prostředí. Plochy jsou navrženy do biologicky 
méně kvalitních porostů bez výskytu zvláště chráněných či biologicky jinak významných dru-
hů. Realizací ploch nebude významně narušen krajinný ráz, protože plochy se nacházejí 
ve vazbě či těsné blízkosti stávající souvislé zástavby obce. 

Obě zastavitelné plochy se nacházejí v těsné blízkosti stávající železniční trati č. 321, takže 
vlivem hluku z železniční dopravy může docházet ke snížení pobytové pohody obyvatel těch-
to ploch. Negativní vliv však v případě obou ploch nebude významný, plocha Z2/13 je od že-
lezniční trati odcloněna pásem izolační zeleně. Změnou č. 2 se podél trati č. 321 vymezuje 
koridor železniční dopravy DZ14, jehož účelem je realizace záměru optimalizace železniční 
trati, včetně protihlukových opatření v místech přiblížení k obytné zástavbě, což napomůže 
ke snížení mírně negativního vlivu hluku na veřejné zdraví s ohledem na navržené plochy.  

Realizace ploch je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví akcepto-
vatelná. 
 
Z2/15 (SO) – plocha smíšená obytná 

Zastavitelná plocha je vymezena východně od stávající souvislé zástavby obce, ve vazbě 
na fragment rozptýlené zástavby. Plocha je navržena do polní kultury biotopu X2. Navržená 
plocha generuje zábor ZPF o rozloze 0,75 ha, ve II. třídě ochrany. S ohledem na rozsah zábo-
ru je celkový vliv plochy na půdu a horninové prostřední mírně negativní. 

Plocha je vymezena do porostů se sníženou biologickou hodnotou, realizací výstavby nedo-
jde k negativnímu dotčení biologické rozmanitosti v zájmovém území. Vzhledem k lokalizaci 
plochy do rozvolněné zástavby obce východně od souvislé obecní zástavby lze očekávat čás-
tečné ovlivnění krajinného rázu. Plocha navazuje na stávající zastavěné a zastavitelné plochy 
fragmentu rozptýlené zástavby, realizací plochy dojde k ucelení tohoto fragmentu a jeho 
částečnému rozšíření; vliv na krajinný ráz ale nebude významný. Stávající rozptýlená zástav-
ba v místě plochy Z2/15 zaznamenala částečný rozvoj a její ulicový charakter je do značné 
míry pozměněn. Realizací plochy dojde k posílení rozrůstání tohoto fragmentu zástavby. Cel-
kový vliv bude mírně negativní. 

Realizace plochy je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví akcep-
tovatelná. 
 
Z2/16 (SO) – plocha smíšená obytná 

Zastavitelná plocha Z2/16 je vymezena ve východní části zájmového území ve vazbě na za-
stavěné území. Plocha je situována do polní kultury biotopu X2. Navržená plocha bude gene-
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rovat zábor půd ve II. třídě ochrany ZPF. Realizací plochy Z2/16 lze očekávat okrajový zábor 
ZPF, který nepřesáhne hodnotu 0,5 ha; celkový vliv plochy na ZPF bude nulový. 

Realizací plochy nedojde k dotčení biologicky či ochranářsky cenných porostů na území obce. 
Z pohledu přírody a krajiny, jakožto složky životního prostředí, lze očekávat vliv na místní 
krajinný ráz, míra vlivu však bude zcela zanedbatelná. Plocha okrajově rozšiřuje stávající sou-
vislou zástavbu obce směrem do volné krajiny, nicméně s ohledem na nízkou rozlohu plochy 
nedojde k narušení urbanistické struktury obecní zástavby. 

Navržená plocha je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví akcep-
tovatelná. 
 
Z2/17 (SO) – plocha smíšená obytná 

Zastavitelná plocha Z2/17 je vymezena v blízkosti stávající rozptýlené zástavby do polní kul-
tury biotopu X2 ve východní části správního území obce. Realizací plochy vzniká nárok 
na zábor půd ze ZPF ve II. třídě ochrany; zábor je pouze okrajový a nepřesahuje 0,5 ha, vliv 
plochy na půdu a horninové prostředí je z tohoto důvodu nulový. 

Plocha je navržena do porostů s nízkou biologickou i ochranářskou hodnotou. Realizací plo-
chy vzniká potenciál ovlivnění krajinného rázu – plocha je vymezena mimo stávající zástavbu 
ve vazbě na stávající obslužnou komunikaci v blízkosti rozptýlené zástavby ve východní části 
obce. Na druhé straně komunikace je platným územním plánem vymezena zastavitelná plo-
cha smíšená obytná, realizací plochy proto nedojde k realizaci staveb ve volné krajině. Navr-
žená plocha posiluje charakter rozvolněné slezské zástavby. Celkový vliv plochy na krajinný 
ráz bude nulový až mírně pozitivní, z důvodu posílení charakteru rozvolněné slezské zástavby 

Z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví je navržená plocha akcep-
tovatelná. 
 
Z2/18 (SO) – plocha smíšená obytná 

Zastavitelná plocha Z2/18 je vymezena do proluky zástavby mezi stávající rozptýlenou zá-
stavbou ulicového charakteru a stávající zahrádkářskou kolonií v místní části Paseky, východ-
ně od stávající souvislé zástavby. Plocha se nachází v prostoru lučních porostů s výsadbami 
ovocných stromů a drobnými políčky. Její část je využívána jako zahrady okolních staveb (bi-
otopy X3, X5 a X13). Realizace plochy si vyžádá zábor půd ze ZPF, konkrétně je plocha navr-
žena na půdách v V. třídě ochrany půd. Potenciální zábor ZPF realizací plochy je nižší než 
0,5 ha, celkový vliv plochy na ZPF bude s ohledem na omezenou výměru záboru a nízkou 
kvalitu půd nulový. 

Realizací plochy nevzniká riziko dotčení biologicky cenných částí území ve správním území 
obce. Z pohledu krajinného rázu nedojde k významnému ovlivnění, plocha je navržena 
v proluce stávající zástavby a významně nerozšiřuje zástavbu do volné krajiny. Ulicový cha-
rakter rozptýlené zástavby bude v místě návrhu plochy zachován a nebude významně do-
tčen. Z pohledu krajinného rázu lze očekávat zanedbatelný vliv plochy. 
 
Z2/19, Z2/20 (SO) – plochy smíšené obytné 

Zastavitelné plochy Z2/19 a Z2/20 jsou vymezeny ve vazbě na stávající zástavbu místní části 
Paseky ve východní části správního území obce. Plocha Z2/19 je navržena do polní kultury 
biotopu X2, plocha Z2/20 je lokalizována do lučních porostů, ve kterých je prováděna pastva 
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(biotop X5). Plochy okrajově zasahují do koridoru technické infrastruktury pro výstavbu, pří-
padně rekonstrukci VTL plynovodů.  

Realizace obou ploch si vyžádá zábor ZPF, zčásti ve II. třídě ochrany. Výměra záboru jednotli-
vých ploch nepřesáhne 0,5 ha, proto lze očekávat zanedbatelné ovlivnění ZPF realizací ploch. 
Obě plochy částečně zasahují do ochranného pásma lesa, které slouží k ochrany PUPFL a lesa 
jakožto VKP ze zákona. Realizací ploch proto vzniká potenciál mírně negativního ovlivnění 
VKP ze zákona.  

Plochy jsou navrženy do porostů s nízkou biologickou kvalitou, bez výskytu zvláště chráně-
ných či jinak biologicky či ochranářsky významných druhů. Realizací stavby dojde 
k okrajovému dotčení krajinného rázu. Plochy jsou navrženy ve vazbě na velkoplošný frag-
ment stávající rozptýlené zástavby, realizací těchto ploch bude fragment zástavby mírně roz-
šířen. Celkový vliv ploch na krajinný ráz bude zanedbatelný, stávající rozptýlená zástavba je 
již v současnosti relativně zapojena a realizací ploch nedojde k narušení urbanistické struktu-
ry místního krajinného rázu. 

Plochy jsou z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví akceptovatel-
né. 
 
Z2/21 (SO) – plocha smíšená obytná 

Zastavitelná plocha Z2/21 je vymezena ve východní části správního území obce, v návaznosti 
na zástavbu v místní části Paseky. Plocha je využívána jako polní kultura biotopu X2.  

Realizace plochy si vyžádá zásah do ZPF, generuje zábor ZPF o výměře nižší než 0,5 ha 
na půdách ve III. třídě ochrany; plocha tak vykazuje nulové ovlivnění ZPF. Plocha je součástí 
ochranného pásma lesa, které slouží k ochrany PUPFL a lesa jakožto VKP ze zákona. Realizací 
ploch proto vzniká potenciál mírně negativního ovlivnění VKP ze zákona.  

V blízkosti plochy, konkrétně na druhé straně stávající komunikace, je v platném územním 
plánu vymezeno regionální biocentrum R5, navržená plocha se ale nenachází v prostorovém 
překryvu s regionálním biocentrem R5. Dle povahy záměru (plocha smíšená obytná) nelze 
očekávat narušení funkčnosti, případně migrační prostupnosti zmíněného regionálního bio-
centra. 

Plocha je navržena do porostů s nízkou biologickou hodnotou. Případné ovlivnění přírody 
a krajiny, jakožto složky životního prostředí, lze spatřit v okrajovém dotčení krajinného rázu, 
které však lze označit za zanedbatelné. Realizací plochy nedojde k narušení urbanistické 
struktury rozptýlené zástavby ulicového charakteru. Celkový vliv plochy na přírodu a krajinu 
lze na základě výše uvedených skutečností stanovit jako nulový. 

Realizace plochy je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví akcep-
tovatelná. 
 
Z2/22 (SO) – plocha smíšená obytná 

Zastavitelná plocha Z2/22 je vymezena v sousedství fragmentu zastavěného území rozptýle-
né zástavby východně od souvislé zástavby obce; je navržena do polní kultury biotopu X2.  

Realizací plochy dojde k potenciálnímu záboru ZPF o výměře nižší než 0,5 ha, produkčně 
průměrných půd ve III. třídě ochrany. Na základě uvedených skutečností lze konstatovat nu-
lové ovlivnění ZPF. 
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Nová zástavba v rámci plochy Z2/22 nebude znamenat zásah do biologicky a ochranářsky 
hodnotných biotopů, realizací plochy však může dojít k okrajovému dotčení krajinného rázu. 
Plocha je navržena v kontaktu se stávajícím fragmentem rozptýlené zástavby, který je rozší-
řen rozvojovými zastavitelnými plochami. Realizací plochy dojde k dalšímu rozšíření tohoto 
fragmentu zastavěného území a k posílení zapojování rozptýlené zástavby, která je znakem 
krajinného rázu. S ohledem na nízkou výměru plochy se vznik významného vlivu neočekává. 
Z důvodu okrajového narušení urbanistické struktury rozptýlené slezské zástavby je celkový 
vliv plochy na krajinný ráz nulový až mírně negativní. 

Navržená plocha je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví akcep-
tovatelná. 
 
Z2/23 (SO) – plocha smíšená obytná 

Zastavitelná plocha Z2/23 je vymezena ve vazbě na rozptýlenou zástavbu východně od cen-
trální části zastavěného území, konkrétně ve vazbě na stejný fragment zastavěného území 
jako plocha Z2/22. V ploše se uplatňují kulturní, intenzivně sečené luční porosty biotopu X5. 

Navržená plocha generuje zábor ZPF na půdách ve III. třídě ochrany ZPF, celkový zábor ZPF 
nepřesahuje 0,5 ha. Vliv plochy na půdu a horninové prostředí je z tohoto důvodu nulový. 
Plocha je součástí ochranného pásma lesa, které slouží k ochrany PUPFL a lesa jakožto VKP 
ze zákona. Realizací ploch proto vzniká potenciál mírně negativního ovlivnění VKP ze zákona.  

Plocha je vymezena do porostů se sníženou biologickou hodnotou, realizací plochy nedojde 
k negativnímu dotčení biologické rozmanitosti v zájmovém území. Obdobně jako výše hod-
nocená plocha Z2/22, je komentovaná plocha Z2/23 navržena ve vazbě na stávající fragment 
rozptýlené zástavby, která je vyplněna rozvojovými zastavitelnými plochami. Realizací plochy 
dojde k dalšímu rozšíření tohoto fragmentu zastavěného území a k posílení zapojování roz-
ptýlené zástavby, která je znakem krajinného rázu. S ohledem na nízkou výměru plochy se 
vznik významného vlivu neočekává. Z důvodu okrajového narušení urbanistické struktury 
rozptýlené slezské zástavby je celkový vliv plochy na krajinný ráz nulový až mírně negativní. 

Realizace plochy je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví akcep-
tovatelná. 
 
Z2/24 (VZ) – plocha výroby zemědělské 

Zastavitelná plocha výroby zemědělské Z2/24 je vymezena za účelem realizace haly pro ze-
mědělskou techniku v lokalitě Pod Pastuchovkou, jihovýchodně od stávající souvislé zástavby 
obce. Plocha je vmezeřena mezi stávající obslužné komunikace zaujímá porosty kulturních 
luk biotopu X5. 

Realizací plochy vzniká nárok na zábor produkčně podprůměrných půd ve IV. třídě ochrany 
ZPF; rozsah záboru je nízký a nepřesahuje 0,5 ha. Celkový vliv plochy na ZPF je proto nulový. 

Realizací plochy nedojde k zásahu do biologicky cenných porostů. S ohledem na navržení 
plochy mimo stávající zástavbu do volné krajiny lze očekávat ovlivnění krajinného rázu. 
S ohledem na plánované využití plochy je ale poloha plochy mimo obecní zástavbu vhodná. 
Nicméně realizací haly ve volné krajině dojde k částečnému dotčení přírodních znaků krajin-
ného rázu v malém měřítku – vizuální projev volné krajiny mozaiky fragmentů lesních poros-
tů, polních kultur a sídelní zástavby. Celkový vliv však nebude významný a s ohledem na níz-
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kou rozlohu plochy lze očekávat vznik nulového až mírně negativního ovlivnění krajinného 
rázu. 

Realizace plochy je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví akcep-
tovatelná. 
 
Z2/25 (SO) – plocha smíšená obytná 

Zastavitelná plocha Z2/25 je vymezena ve vazbě na stávající rozptýlenou zástavbu ve vý-
chodní části území obce. Plocha je majoritně situována do kulturních lučních porostů biotopu 
X5, západní část plochy zahrnuje stávající příjezdovou komunikaci a okolní intenzivně sečené 
travinobylinné porosty (biotopy X1 a X7). 

Při realizaci plochy dojde k záboru půd převážně ve II. třídě ochrany, okrajově k záboru půd 
ve IV. třídě ochrany. Rozsah záboru ZPF plochou je nízký a nepřevýší 0,5 ha, celkové ovlivnění 
ZPF je nulové. Plocha zasahuje do ochranného pásma lesa, které slouží k ochrany PUPFL 
a lesa jakožto VKP ze zákona. Realizací ploch proto vzniká potenciál mírně negativního ovliv-
nění VKP ze zákona.  

Plocha je navržena do biotopů nízké biologické kvality. Z pohledu přírody a krajiny, jakožto 
složky životního prostředí lze předpokládat částečné ovlivnění krajinného rázu. Navržená 
plocha je vymezena ve vazbě na stávající fragmentovanou rozptýlenou zástavbu, která je 
však vyplněna zastavitelnými plochami. Realizací plochy dojde k okrajovému rozšíření tohoto 
fragmentu, k jeho ucelení. Urbanistická struktura rozptýlené zástavby je již v současném sta-
vu silně pozměněna a navržená plocha se z pohledu krajinného rázu nebude téměř projevo-
vat. Celkový vliv plochy bude velmi mírně negativní až zanedbatelný. 

Z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví je navržená plocha akcep-
tovatelná.  
 
Z2/26 (SO) – plocha smíšená obytná 

Zastavitelná plocha Z2/26 je vymezena v jihovýchodní části území obce, v místní části Pardu-
bice v návaznosti na ulicovou obytnou zástavbu, kterou rozšiřuje západním směrem. V ploše 
se uplatňují porosty ruderální vegetace a kulturních lučních porostů, které lemují rozsáhlé 
sady okrasných jehličnatých dřevin (biotopy X4, X5 a X7). 

Realizací plochy dojde k záboru ZPF na půdách ve II. třídě ochrany. Celkový zábor ZPF bude 
nižší než 0,5 ha, a proto lze očekávat nulové ovlivnění ZPF realizací plochy. Plocha okrajově 
svou jižní částí zasahuje do ochranného pásma lesa, které slouží k ochrany PUPFL a lesa ja-
kožto VKP ze zákona. Realizací ploch proto vzniká potenciál mírně negativního ovlivnění VKP 
ze zákona.  

Změna č. 2 zastavitelnou plochu Z2/26 vymezuje v prostorové kolizi s koridorem technické 
infrastruktury P2 a P22, které jsou navrženy pro výstavbu VTL plynovodu. Dle podmínek pro 
využití koridorů technické infrastruktury, stanovených Změnou č. 2, není dovoleno povolovat 
žádné nové stavby vyjma staveb (a staveb přímo souvisejících), pro které je toto území chrá-
něno a staveb, uvedených jako přípustné a podmíněně přípustné. Nová zástavba v ploše 
Z2/26 proto musí být umístěna mimo prostor překryvu zastavitelné plochy a koridoru tech-
nické infrastruktury, tzn. do střední až jižní části plochy. Realizací zástavby v rámci plochy 
proto dojde k posunu zástavby a částečnému narušení ulicového charakteru zdejší zástavby. 
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To povede k negativnímu ovlivnění krajinného rázu, míra ovlivnění však bude nízká. Celkově 
lze stanovit nulový až mírně negativní vliv plochy na krajinný ráz. 

Z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví je navržená plocha akcep-
tovatelná. 
 
Z2/27 (SO) – plocha smíšená obytná 

Zastavitelná plocha Z2/27 je vymezena ve východní části území obce, ve vazbě na fragment 
rozptýlené zástavby místní části Pardubice. Plocha zahrnuje převážně polní kulturu biotopu 
X2 a navazující lem ruderální vegetace podél stávající komunikace (biotop X7) 

Plocha je navržena na půdách ve II. třídě ochrany, rozsah záboru nepřevýší 0,5 ha. Na zákla-
dě této skutečnosti bude vliv plochy na ZPF nulový. 

Realizací plochy vzniká potenciál ovlivnění urbanistické struktury rozptýlené zástavby. Navr-
žená plocha propojuje izolovaný fragment zastavěného území s navrženými zastavitelnými 
plochami, které zahušťují a ucelují stávající rozptýlenou zástavbu. Realizací plochy proto do-
jde k podpoře zahuštění a ucelování fragmentů rozptýlené zástavby, a tím k dílčímu ovlivnění 
stávající urbanistické struktury, která je charakteristickým znakem krajinného rázu. Vzhle-
dem ke stávajícím schváleným rozvojovým aktivitám v lokalitě (zastavitelné plochy Z97-Z100) 
je vliv navržené plochy Z2/27 okrajový. Celkově lze očekávat vznik nanejvýš mírně negativní-
ho ovlivnění urbanistické struktury – krajinného rázu. 

Realizace navržené plochy je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného 
zdraví akceptovatelná. 
 
Z2/28 (SO) – plocha smíšená obytná 

Zastavitelná plocha Z2/28 je vymezena ve vazbě na zastavěné území obce v relativně husté 
zástavbě ulicového charakteru východně od centrální části obce, za řekou Stonávkou – míst-
ní část Zámostí. Plocha zde vyplňuje proluku zástavby. Na ploše se nachází luční porost od-
povídající biotopu X5 a východní a jižní hranice plochy je vedena podél bezejmenného příto-
ku Stonávky na který jsou vázány břehové porosty dřevin biotopu X12. Vodní tok a jeho bře-
hové porosty jsou součástí sousedního oploceného pozemku. 

Realizací plochy dojde k potenciálnímu záboru ZPF o výměře nižší než 0,5 ha. Plocha je navíc 
vymezena do produkčně průměrných půd ve IV. třídě ochrany. Na základě uvedených sku-
tečností lze konstatovat nulové ovlivnění ZPF. Plocha zasahuje do ochranného pásma lesa, 
které slouží k ochrany PUPFL a lesa jakožto VKP ze zákona. Realizací ploch proto vzniká po-
tenciál mírně negativního ovlivnění VKP ze zákona.  

Realizací plochy vzniká potenciál negativního dotčení bezejmenného vodního toku a jeho 
břehových porostů. Tyto prvky v krajině jsou VKP ze zákona. Vodní tok navrženou plochu 
z východu obtéká skrze oplocený pozemek. Na této části toku se formují břehové porosty 
vzrostlých dřevin. Jižně je vodní tok částečně zatrubněn a částečně veden otevřeným příko-
pem se zpevněným dnem. Konkrétní budoucí záměry v rámci plochy mohou řešený VKP po-
tenciálně negativně ovlivnit především zásahy do břehových porostů podél vodního toku 
a realizací staveb v prostorové kolizi či těsné blízkosti koryta vodního toku, včetně napojení 
budoucích staveb na přiléhající silnici. Zastavěním vodního toku v jižní části plochy může do-
jít k ovlivnění odtokových poměrů v území. Celkový vliv plochy však nebude významný. 
Nicméně za účelem zachování průchodnosti vodního toku a zmírnění negativního vlivu 
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na VKP je žádoucí konkrétní budoucí zástavbu na ploše realizovat ve vzdálenosti alespoň 6 m 
od břehové hrany vodního toku. Dále je vhodné budoucí dopravní napojení staveb na ploše 
realizovat přes stávající zatrubněnou část vodního toku a vyhnout se rozsáhlejším zásahům 
do stávajícího otevřeného koryta vodoteče. 

Realizace navržené plochy je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného 
zdraví akceptovatelná. 
 
Z2/29, Z4/30 (SO) – plochy smíšené obytné 

Zastavitelné plochy Z2/29 a Z2/30 jsou vymezeny ve vazbě na fragmenty rozptýlené zástavby 
v jižní části zájmového území obce, v místní části Červenky. Plochy jsou navrženy do prostoru 
lučních porostů biotopu X5, plocha Z2/30 je ve své zúžené části navržena do stávajícího ex-
tenzivního sadu a severní cíp zúžení plochy zasahuje do antropogenně silně degradovaných 
ploch (biotopy X13 a X1). 

Obě plochy si vyžádají okrajový zábor půd podprůměrné produktivity ve IV. třídě ochrany. 
Výměra záboru ploch je nízká a v případě jednotlivých ploch nepřesáhne 0,5 ha. Negativní 
vliv ploch na ZPF nebude vznikat. 

Navržené plochy jsou vymezeny ve vazbě na fragmenty zastavěného území s rozptýlenou 
urbanistickou strukturou. Navržené plochy jednotlivé fragmenty zástavby rozšiřují a způso-
bují tak zahušťování rozptýlené zástavby. Realizací ploch však nedojde k úplnému setření 
tohoto znaku krajinného rázu a předpokládaný vliv ploch na krajinný ráz nebude významný. 
Vzhledem k omezené výměře ploch je celkový vliv realizace ploch na krajinný ráz nulový až 
mírně negativní. 

Realizace navržených ploch je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného 
zdraví akceptovatelná. 
 
Z2/31 (BI) – plocha bydlení v rodinných domech 

Zastavitelná plocha Z2/31 je vymezena v návaznosti na souvislou zástavbu místní části Paca-
lůvka při jihozápadním okraji správního území obce, v blízkosti vodní nádrže Těrlicko. Plocha 
je převážně vymezena do stávající polní kultury a zahrnuje dále ruderalizované části porostu 
při přechodu pole k stávající zástavbě (biotopy X2 a X7). 

Navržená plocha si vyžádá zábor ZPF na půdách nadprůměrné bonity ve II. třídě ochrany. 
Hodnota záboru je však nízká a nepřevyšuje 0,5 ha. Celkový vliv plochy na ZPF je proto nulo-
vý. Plocha z části zasahuje do ochranného pásma lesa, které slouží k ochrany PUPFL a lesa 
jakožto VKP ze zákona. Realizací ploch proto vzniká potenciál mírně negativního ovlivnění 
VKP ze zákona.  

Změna využití území je navržena v rámci datového polygonu nálezů vydry říční (NDOP AOPK 
ČR 2021b), která je dle vyhl. č. 395/1992 Sb., v platném znění, silně ohroženým druhem. Ná-
lezy vydry v datovém polygonu jsou datovány do let 2005 a 2008. Vydra se zde nachází pře-
devším ve vazbě na vodní toky, které odvádějí z území vodu do vodní nádrže Těrlicko, resp. 
řeky Stonávky nebo Chotěbuzky. Navržená plocha nezasahuje do biotopů, které jsou pro 
výskyt či migrační pohyb vydry říční vhodné. Realizací plochy nedojde k dotčení tohoto zvláš-
tě chráněného druhu. 
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Urbanistická struktura ani jiné znaky krajinného rázu nebudou realizací plochy negativně 
ovlivněny. Realizací zastavitelné plochy dojde k okrajovému rozšíření stávajícího zastavěného 
území souvislé zástavby místní části Pacalůvka. 

Realizace navržené plochy je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného 
zdraví akceptovatelná. 
 
Z2/32 (BI) – plocha bydlení v rodinných domech 

Zastavitelná plocha Z2/32 je vymezena ve vazbě na stávající zástavbu místní části Pacalůvka 
v jihozápadní části zájmového území obce, v blízkosti vodní nádrže Těrlicko. Plocha je vyme-
zena do polní kultury s lemy ruderální a segetální vegetace biotopů X2 a X7.  

Realizací plochy dojde k záboru ZPF na půdách ve II. třídě ochrany. Celkový zábor ZPF bude 
nižší než 0,5 ha, a proto lze očekávat nulové ovlivnění ZPF realizací plochy. Urbanistická 
struktura ani jiné znaky krajinného rázu nebudou realizací plochy negativně ovlivněny. Reali-
zací zastavitelné plochy dojde k okrajovému rozšíření stávajícího zastavěného území souvislé 
zástavby místní části Pacalůvka. 

Realizace navržené plochy je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného 
zdraví akceptovatelná. 
 
DZ14 – koridor železniční dopravy 

Koridor železniční dopravy DZ14 je vymezen za účelem optimalizace železniční trati č. 321. 
Koridor má návaznost na území města Karviná a na území sousedních obcí Horní Suché 
a Stonavy. 

Na území Albrechtic je koridor veden dle návrhu ZÚR ve vazbě na stávající těleso železniční 
trati č. 321, ve kterém se uplatňují náletové dřeviny, ruderální a segetální vegetace a přede-
vším antropogenní plochy téměř bez vegetace (biotopy X1, X6, X7 a X12). Mimo stávající tě-
leso trati je koridor veden především okraji polí a lučních porostů s občasným výskytem zá-
stavby či zahrady (biotopy X1, X2, X5, případně X13). Ve východní části zájmového území 
koridor vstupuje do lesních porostů, jejichž části jsou dle aktualizované vrstvy mapování bio-
topů (AOPK ČR 2021a) klasifikovány jako Polonské dubohabřiny (biotop L3.2) nebo Údolní 
jasanovo-olšové luhy biotopu L2.2. Dále koridor především ve východní části překračuje řadu 
vodních toků v čele s řekou Stonávkou. Navržený koridor zahrnuje i samotný soutok Stonáv-
ky a Chotěbuzky. V západní části území koridor zasahuje do lokality vodních ploch a tůní 
na vodním toku Rakovec. 

Realizací koridoru lze předpokládat dotčení ZPF a PUPFL. Na většině dotčených pozemků 
v ZPF se nachází půdy ve II. třídě ochrany. Lesní porosty na PUPFL se nacházejí především 
ve východní části území, kterým je koridor veden. 

Koridor DZ14 je veden v prostorové kolizi s řadou VKP ze zákona – je navržen a veden přes 
řadu vodních toků a zasahuje do jejich břehových porostů a niv. Dále se v rámci koridoru 
nacházejí lesní porosty či vodní nádrže. Realizací zamýšleného záměru může dojít 
k negativnímu ovlivnění jmenovaných VKP. 

Koridor zasahuje také do prvků ÚSES. Konkrétně ve směru ze západu na východ koridor pro-
storově zasahuje do severní části lokálního biocentra L24, jež je vymezeno v okolí mokřadů 
na vodním toku Rakovec, dále koridor překračuje lokální biokoridory L6 a L13, které zahrnují 
vodní toky Stonávka a Chotěbuzka a jejich těsné okolí, křižuje regionální biokoridor R4 
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ve východní části území a v neposlední řadě navržený koridor zasahuje do regionálního bio-
centra R5, jež je vymezeno v zapojených lesních porostech ve východní části správního území 
obce Albrechtice. Realizací stavebních prací na zamýšleném záměru optimalizace železniční 
trati může docházet k negativnímu ovlivnění migrační prostupnosti či funkčnosti dotčených 
prvků ÚSES lokální a regionální úrovně. 

Ve vazbě na přírodní biotopy, s nimiž navržený koridor prostorově koliduje, se lokálně na-
cházejí nálezy biologicky významných druhů živočichů. Konkrétně ve vazbě na mokřady po-
dél Rakovce jsou mimo koridor udávány nálezy skokana zeleného, ještěrky obecné, bobra 
evropského a rosničky zelené. Všechny tyto druhy jsou dle vyhl. č. 395/1992 Sb., v platném 
znění, vedeny jako silně ohrožené druhy. Dále ve vazbě na vodní tok Stonávka jsou v místě 
přemostění toku stávající železnicí udávány nálezy ohrožené střevle potoční. Koridor křižuje 
vymezené záplavové území vodního toku Stonávka. Realizací staveb či nevhodných zásahů 
do koryta vodního toku může dojít ze zhoršení odtokových poměrů v území. 

Navržený koridor je přebírán z platné nadřazené územně plánovací dokumentace (ZÚR MSK 
v aktuálním znění). Jeho vymezení v celé délce v území bylo hodnoceno ve „Vyhodnocení 
vlivů na ŽP – Aktualizace č. 1 ZÚR Moravskoslezského kraje“ (T-plan 2015). Dle provedeného 
vyhodnocení byly stanoveny následující míry ovlivnění složek životního prostředí a veřejného 
zdraví realizací navrženého koridoru DZ14: 

 potenciální mírně pozitivní vliv (+1) koridoru na veřejné zdraví – z důvodu redukce hluku, 
která je podmíněna realizací protihlukových opatření na železnici v blízkosti stávající 
obytné zástavby 

 potenciální mírně pozitivní vliv (+1) koridoru na ovzduší – odůvodněno především podpo-
rou železniční dopravy na úkor automobilové dopravy 

 potenciální mírně negativní vliv, který může být zmírněn (-1/0) na povrchové a podzemní 
vody – zdůvodněno přechodem řady vodních toků a dotčením záplavových území někte-
rých toků a vedením v prostředí zranitelných kolektorů vod 

 potenciální mírně negativní vliv, který může být zmírněn (-1/0) na ZPF – z důvodu situová-
ní koridoru do půd v I. a II. třídě ochrany půd, zábor je však minimalizován přítomností 
stávajícího tělesa železniční trati 

 potenciální mírně negativní vliv, který může být zmírněn (-1/0) na PUPFL – z důvodu zása-
hu do lesních porostů (cca 21 % plochy koridoru), vliv je zmírněn existujícím průsekem po-
rostů podél stávající trati 

 potenciální mírně negativní vliv (-1) na horninotvorné prostředí – odůvodněno zasazením 
koridoru do ploch CHLÚ, dobývacích prostorů a do území ovlivněného důlní činností 

 potenciální významně negativní vliv, který může být zmírněn (-2/-1) na faunu, flóru a bio-
logickou rozmanitost – především z důvodu prostorové kolize s CHKO Poodří, dalšími ma-
loplošnými ZCHÚ, nadregionálními a regionálními prvky ÚSES; dle Vyhodnocení hrozí na-
rušení funkcí dotčených lokalit a nepřímé vlivy na biologickou rozmanitost, například 
z důvodu znečištění vod 

 potenciální mírně negativní vliv, který může být zmírněn (-1/0) na kulturní, architektonic-
ké a archeologické dědictví, hmotné statky – z důvodu zasazení koridoru do urbanizova-
ného území a potenciálu možného ovlivnění zástavby v bezprostřední blízkosti stávající 
železniční trati 
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Za účelem zmírnění či eliminace negativních vlivů koridoru na složky životního prostředí 
a veřejného zdraví byla v rámci Vyhodnocení (T-plan 2015) stanovena následující obecná 
opatření k realizaci záměrů v rámci koridoru DZ14: 

 minimalizovat vlivy na odtokové poměry, zásoby nebo kvalitu vodního zdroje (k.ú. Svinov, 
Zábřeh nad Odrou) 

 minimalizovat rozsah záborů ZPF 

 minimalizovat rozsah záborů lesních porostů 

 minimalizovat vlivy poddolování a sesuvů (k.ú. Svinov, Zábřeh nad Odrou, Vítkovice, Kun-
čice nad Ostravicí, Horní Suchá, Albrechtice u Českého Těšína, Louky nad Olší, Podobora, 
Zpupná Hora) 

 minimalizovat vlivy na urbanizovaná území 

 zajistit provedení účinných protihlukových opatření (Ostrava, Vratimov, Havířov, Český 
Těšín) 

 minimalizovat vlivy na ZCHÚ (CHKO Poodří, PR Polanský les, PR Rezavka) 

 minimalizovat vlivy na skladebné prvky ÚSES, minimalizovat vlivy na lokality soustavy Na-
tura 2000 

 minimalizovat rozsah vlivů na lokality soustavy Natura 2000 (PO Poodří (obec Ostrava, 
k.ú. Svinov; obec Ostrava, k.ú. Zábřeh nad Odrou); EVL Poodří (obec Ostrava, k.ú. Svinov; 
obec Ostrava, k.ú. Zábřeh nad Odrou); EVL Mokřad u Rondelu (obec Šenov u Ostravy, k.ú. 
Šenov u Ostravy; obec Havířov, k.ú. Havířov-město). 

Podrobnější hodnocení koridoru DZ14 z hlediska vlivu na složky životního prostředí je 
z důvodu neznalosti konkrétního budoucího řešení optimalizace řešené trati problematické. 
Vzhledem k výše provedenému rozboru na úrovni územního plánu nelze a priori vyloučit 
významný negativní vliv konkrétního budoucího záměru zejména na přírodní složku životního 
prostředí, a to především z důvodu možného významně negativního ovlivnění ÚSES, VKP 
ze zákona (vodní toky, les, vodní nádrže) a potenciálu dotčení biologicky cenných částí zá-
jmového území obce Albrechtice.  

Koridor je dále z velké části situován do půd vedených v ZPF a na území obce zasahuje 
do lesních porostů. Proto je nutné zohlednit i skutečnost možného významně negativního 
ovlivnění půdního prostředí. 

Navržený koridor má potenciál generovat mírně negativní vliv na odtokové poměry v území 
z důvodu vedení přes záplavové území vodního toku Stonávka.  

S ohledem na výše uvedené skutečnosti byl v případě půdy a horninového prostředí 
a v případě přírody a krajiny stanoven potenciál významně negativního ovlivnění těchto 
aspektů životního prostředí realizací navrženého koridoru DZ14, z pohledu ostatních složek 
životního prostředí a veřejného zdraví je realizace koridoru akceptovatelná.  

 
Vzhledem k současnému stavu znalostí aktivit, jejichž umístění je možno v území očekávat, je 
uvedený výčet možných dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví konečný a neočekávají 
se zde významnější odchylky od uvedených předpokladů. Umisťování konkrétního typu zá-
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měru do krajiny bude podléhat (či již podlehlo) samostatnému posouzení jejich vlivů v rámci 
projektové přípravy. 
 

Sekundární vlivy realizace návrhu Změny č. 2  

Sekundární vlivy realizace návrhu Změny č. 2 se projeví zejména u záboru zemědělské půdy 
jako snížení retenčních schopností území, zrychlení odtoku dešťových vod a snížení vlhkosti 
v ovzduší. Tento vliv však nebude významný. Celkový zábor ZPF zpevněnými plochami je níz-
ký a realizací návrhu Změny č. 2 navíc dochází k návratu více než 12 ha půdy zpět do ZPF vy-
puštěním některých zastavitelných ploch, vymezených v platném územním plánu. Lze proto 
předpokládat okrajové až zanedbatelné ovlivnění odtokových poměrů jako sekundárních 
vlivů v reakci na nové zábory ZPF.  

Sekundárním vlivem realizace staveb pro bydlení a výrobu je mírné zvýšení intenzity cílové 
osobní dopravy s doprovodnými negativními vlivy na kvalitu ovzduší a hlukovou situaci. 

Všechny uvedené sekundární vlivy se výrazněji projeví nikoliv u jednotlivých ploch, ale 
v kumulaci vlivů všech ploch, resp. při jejich postupné realizaci bude jejich účinek postupně 
narůstat.  

Ani při realizaci všech navržených ploch se nepředpokládá natolik výrazné zhoršení kvality 
jednotlivých složek životního prostředí, aby předložená koncepce nemohla být realizována. 
 
Synergické vlivy realizace návrhu Změny č. 2  

Synergické vlivy jsou vlivy, jejichž současným působením vzniká nečekaně velká reakce ne-
odpovídající prostému součtu daných vlivů.  

U předloženého návrhu Změny č. 2 může dojít k takovému synergickému působení zejména 
u postupného mírného zhoršení kvality ovzduší a hladiny hluku, k němuž bude postupně do-
cházet vlivem zvýšení počtu staveb a tedy i vozidel návštěvníků či trvale bydlících obyvatel 
v řešeném území. 

Výsledkem tohoto synergického působení může následně být vyšší narušení pobytové poho-
dy obyvatel, než přísluší prostému působení jednotlivých vlivů, které samy o sobě budou 
s největší pravděpodobností podlimitní. 

Přestože tyto synergické vlivy nelze zcela vyloučit, jsou zpracovatelé SEA názoru, že u předlo-
ženého návrhu Změny č. 2 se tyto vlivy sledovatelným způsobem neprojeví a nebudou mít 
významný negativní vliv na veřejné zdraví. 
 
Kumulativní vlivy realizace návrhu Změny č. 2 u dalších složek životního prostředí 

Kumulativní vlivy se u předloženého návrhu Změny č. 2 projeví i u dalších hodnocených slo-
žek životního prostředí, u kterých byly při hodnocení jednotlivých ploch zjištěny negativní 
vlivy. 

Jedná se zejména o kumulativní vliv postupné zástavby území na krajinný ráz, na úbytek ze-
mědělské půdy a na postupné zvýšení intenzity dopravy v území s doprovodným zvýšením 
hlukové a imisní zátěže. Nejvíce lze působení kumulativních vlivů spatřit v postupném vypl-
ňování proluk rozptýlené zástavby na území obce. Tato skutečnost může vést k změnám 
v krajinném rázu území. Dále lze uvažovat hypotetické riziko kumulace negativních vlivů 
z pohledu zvýšeného znečištění místních vodotečí či negativního vlivu na zvláště chráněné 
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a obecně chráněné zájmy ochrany přírody a krajiny. Návrh Změny č. 2 se v nejvyšší možné 
míře snaží vzniku kumulativních rizik předejít. 

Vzhledem k velikosti a struktuře sídla a výměře navrhovaných ploch se nepředpokládá, že by 
i s přihlédnutím ke kumulativním účinkům realizace návrhu Změny č. 2 nastaly okolnosti, 
které by bránily realizaci předložené koncepce jako celku. 
 
Přechodné, střednědobé a dlouhodobé vlivy realizace Změny č. 2 

Všechny vlivy uvedené v tomto hodnocení se považují při realizaci návrhu Změny č. 2 za vlivy 
trvalé. Za přechodné vlivy jsou považovány pouze vlivy fáze výstavby jednotlivých objektů, tj. 
konkrétních staveb, které již nejsou předmětem tohoto posouzení. 
 
V průběhu hodnocení návrhu Změny č. 2 nebyly shledány takové významné negativní vlivy, 
které by realizaci návrhu Změny č. 2 jako celkové koncepce bránily nebo ji výrazně omezo-
valy. Vliv návrhu Změny č. 2 jako celkové koncepce je i při zahrnutí kumulativních vlivů 
dosavadních aktivit v území akceptovatelný. 

Předložený návrh Změny č. 2 splňuje požadavky právních předpisů, požadavky na potřebnou 
úroveň bydlení a jeho technické zabezpečení a na rozvoj průmyslového potenciálu území, 
stejně jako požadavky ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. 

 

 
 

B. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ALBRECHTICE NA EVROPSKY 
VÝZNAMNÉ LOKALITY NEBO PTAČÍ OBLASTI 

 

    Změna č. 2 Územního plánu Albrechtice nebyla vyhodnocena z hlediska vlivu na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny ve znění pozdějších předpisů, protože Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 
životního prostředí a zemědělství, ve svém stanovisku dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, čj. MSK 59947/2019 ze dne 
6. 5. 2019 konstatoval, že Změna č. 2 nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými kon-
cepcemi nebo záměry, významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost ev-
ropsky významných lokalit.  

 

   
 

C.  VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH 
PODKLADECH 

 

     V Územně analytických podkladech ORP Havířov, 5. úplné aktualizaci 2020, jsou pro jed-
notlivé obce stanoveny problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci. Obce Albrechti-
ce se týkají následující (uváděny jsou pouze ty problémy, které mají být řešeny územním plá-
nem): 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

UZ1 Zastavitelné plochy na odvodněných               
pozemcích 

Zachování technických opatření                                            
na zemědělských půdách 

Vzhledem k tomu, že podstatná část zemědělských pozemků na území obce je odvodněná, 
včetně pozemků bezprostředně navazujících na zastavěné území, nelze se záboru těchto 
ploch při vymezování zastavitelných ploch zcela vyhnout. Změnou č. 2 se část zastavitelných 
ploch, vymezených v platném územním plánu na odvodněných pozemcích, z územního plánu 
vypouští.   

 
Kód Charakteristika Odůvodnění 

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

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

Změnou č. 2 se pořadí změn v území (etapizace), stanovené v platném územním plánu, 
pro většinu zastavitelných ploch ruší; ponechává se pouze pro několik rozsáhlejších zastavi-
telných ploch, kde je obytná výstavba možná až po vybudování vodovodu a kanalizace. 

  
Kód Charakteristika Odůvodnění 

UZ3 Problém zatopení centra obce při zvláštní 
povodni 

Mimořádná povodeň pod vodním dílem                     
Těrlicko 

Vzhledem k tomu, že centrum obce je situováno bezprostředně pod hrází vodní nádrže Těrlic-
ko, není tento problém řešitelný.  

   
Kód Charakteristika Odůvodnění 

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

V platném územním plánu je tato okružní křižovatka navržena, otázku její realizace nelze 
územním plánem ovlivnit.   

  
Kód Charakteristika Odůvodnění 

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

V platném územním plánu je tato okružní křižovatka navržena, otázku její realizace nelze 
územním plánem ovlivnit.    

 
Kód Charakteristika Odůvodnění 

DZ20 Křižovatka Padlých hrdinů x Životická x 
Těrlická 

Vytvoření bezpečného přechodu chodců                              
z důvodu umístění autobusové zastávky 

Požadavek na úpravu této křižovatky nebyl předmětem zadání platného územního plánu, 
Změny č. 1 ani Změny č. 2.    
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

EZ2 Údolní niva řeky Stonávky je                                              
v bezprostřední blízkosti zastavěného 
území 

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

Situování stávající zástavby do blízkosti údolní nivy Stonávky je historicky dané a nelze územ-
ním plánem nijak ovlivnit; v platném územním plánu a ve Změně č. 2 jsou v údolní nivě vyme-
zeny zastavitelné plochy jen ve zcela minimálním rozsahu, v návaznosti na stávající zástavbu 
a v prolukách mezi zástavbou. 

 
Kód Charakteristika Odůvodnění 

EZ19 Protipovodňové opatření Na hranici obcí Horní Suchá a Albrechtice                  
prověřit vybudování protipovodňového                   
opatření na vodním toku Sušanka 

Tento požadavek nebyl předmětem zadání platného územního plánu, Změny č. 1 ani Změny 
č. 2.    

 
Kód Charakteristika Odůvodnění 

sZL32 Střet záměrů zastavitelné plochy a vedení 
VN 

Ochranné pásmo vedení omezuje značnou část 
pozemku 

Jde pouze o omezení využití dílčí části zastavitelné plochy, zbývající část zastavitelné plochy je 
využitelná bez omezení. 

 
Kód Charakteristika Odůvodnění 

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

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

Ochranná pásma hřbitovů byla zrušena novelou zákona o pohřebnictví (zákon č. 256/2001 
Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 
    
Dále jsou v Územně analytických podkladech ORP Havířov, 5. úplné aktualizaci 2020, 
pro jednotlivé obce definovány hrozby, rizika a slabé stránky; obce Albrechtice se týkají ná-
sledující (uváděny jsou pouze ty jevy, které mají být řešeny územním plánem): 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

VD1 Znečišťování povrchových i podzemních 
vod u vodního toku Stonávka 

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

Vzhledem k charakteru zástavby v obci Albrechtice (rozptýlená zástavba tzv. slezská) není 
ekonomicky únosné budovat soustavnou kanalizaci v okrajových částech obce. 

V § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, se uvádí: 

„Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání je stavebník povinen podle 
charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním od-
padních vod kanalizací k tomu určenou. Není-li kanalizace v místě k dispozici, odpadní vody 
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se zneškodňují přímým čištěním s následným vypouštěním do vod povrchových nebo pod-
zemních. V případě technické neproveditelnosti způsobů podle vět první a druhé lze odpadní 
vody akumulovat v nepropustné jímce (žumpě) s následným vyvážením akumulovaných vod 
na zařízení schválené pro jejich zneškodnění. Dále je stavebník povinen zabezpečit omezení 
odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen 
„srážková voda“) akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, vý-
parem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo 
dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů. Bez 
splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, 
užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změ-
ně v užívání stavby.“ 

Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že není-li v místě stavby kanalizace k dispozici, lze zabez-
pečit odvádění odpadních vod jinými zákonnými způsoby – přímým čištěním s následným vy-
pouštěním do vod povrchových nebo podzemních (tj. v lokálních ČOV) nebo v nepropustných 
jímkách (žumpách) na vyvážení. 

Pokud tedy je likvidace odpadních vod prováděna v rozporu s tímto ustanovením, nejde 
o problém řešitelný územním plánem, ale vodoprávním úřadem. 

 
Kód Charakteristika Odůvodnění 

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

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

Záplavové území toku Stonávky zasahuje do zastavěného území jen v jedné lokalitě, a to zce-
la nepatrně; realizace protipovodňových opatření zde proto není nutná. V platném územním 
plánu ani ve Změně č. 2 nejsou v záplavovém území vymezeny žádné zastavitelné plochy. 

 
Kód Charakteristika Odůvodnění 

OPK3 Pokračující zábory volné krajiny                                   
a znehodnocení přírody rozšiřováním    
zástavby 

Suburbanizační devastace krajiny 

Obec Albrechtice je vzhledem ke své poloze v sousedství města Havířova mimořádně atrak-
tivní pro novou výstavbu rodinných domů – od doby vydání Územního plánu Albrechtice bylo 
postaveno cca 75 rodinných domů; logicky proto v obci vzniká tlak na vymezení nových za-
stavitelných ploch, které jsou pochopitelně situovány ve volné krajině, vždy ale v přímé ná-
vaznosti na zastavěné území. Změnou č. 2 se vymezují zastavitelné plochy pro výstavbu cca 
30 – 40 rodinných domů (plochy o celkové rozloze 7,99 ha), naopak ale zastavitelné plochy 
o rozloze 12,67 ha, vymezené v platném územním plánu, se Změnou č. 2 vypouštějí (ruší); 
přínos Změny č. 2 z hlediska záborů volné krajiny je tedy pozitivní. 

 
Kód Charakteristika Odůvodnění 

ZPF     
aPUPFL1 

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

Suburbanizační devastace krajiny 

Lesní pozemky se Změnou č. 2 nezabírají. Zábor zemědělské půdy pro zastavitelné plochy 
a plochy přestavby, vymezené Změnou č. 2, činí 8,55 ha, naopak 12,67 ha původního záboru 
se Změnou č. 2 ruší; z hlediska ochrany zemědělské půdy je tedy Změna č. 2 pozitivní.  
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

ZPF     
aPUPFL2 

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

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

Na území obce Albrechtice se nenacházejí žádné plochy vyjmuté ze ZPF, které by bylo možno 
využít pro novou výstavbu ani plochy po rekultivaci. Viz také předchozí bod. 

 
Kód Charakteristika Odůvodnění 

ZPF     
aPUPFL3 

Minimalizovat zábor pozemků určených 
k plnění funkcí lesa 

Omezit rozdělování lesních ploch, které vede 
ke snižování jejich stability a schopnosti samo-
obnovy 

Změnou č. 2 se pozemky určené k plnění funkcí lesa nezabírají. 

 
Kód Charakteristika Odůvodnění 

ZPF     
aPUPFL4 

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

V platném územním plánu ani ve Změně č. 2 se zalesnění pozemků nenavrhuje, na území ob-
ce nebyly pozemky vhodné k zalesnění zjištěny. 

 
Kód Charakteristika Odůvodnění 

TI1 Nedostatečné napojení obyvatel                         
na kanalizaci 

Týká se okrajových částí obce nebo s nově       
vymezenými rozsáhlými zastavitelnými                    
plochami 

Vzhledem k charakteru zástavby v obci Albrechtice (rozptýlená zástavba tzv. slezská) není 
ekonomicky únosné budovat soustavnou kanalizaci v okrajových částech obce. 

V § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, se uvádí: 

„Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání je stavebník povinen podle 
charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním od-
padních vod kanalizací k tomu určenou. Není-li kanalizace v místě k dispozici, odpadní vody 
se zneškodňují přímým čištěním s následným vypouštěním do vod povrchových nebo pod-
zemních. V případě technické neproveditelnosti způsobů podle vět první a druhé lze odpadní 
vody akumulovat v nepropustné jímce (žumpě) s následným vyvážením akumulovaných vod 
na zařízení schválené pro jejich zneškodnění. Dále je stavebník povinen zabezpečit omezení 
odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen 
„srážková voda“) akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, vý-
parem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo 
dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů. Bez 
splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, 
užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změ-
ně v užívání stavby.“ 
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Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že není-li v místě stavby kanalizace k dispozici, lze zabez-
pečit odvádění odpadních vod jinými zákonnými způsoby – přímým čištěním s následným vy-
pouštěním do vod povrchových nebo podzemních (tj. v lokálních ČOV) nebo v nepropustných 
jímkách (žumpách) na vyvážení. 

 
Kód Charakteristika Odůvodnění 

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

Podpora zvýšení zaměstnanosti 

Změnou č. 2 je vymezena jedna zastavitelná plocha výroby průmyslové a jedna zastavitelná 
plocha výroby zemědělské. 
 
     Součástí Územně analytických podkladů ORP Havířov, 5. úplné aktualizace 2020, je také 
zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území; z těchto zjištění a vyhodnocení pak vyplývají 
požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území. Pro obec Albrechtice jsou po-
žadavky formulovány takto: 

Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území  

 Příznivé životní prostředí  
- Zhoršení kvality životního prostředí vymezením koridoru pro silnici I. třídy  
- Zhoršené obytné prostředí vzhledem k těžbě nerostů  
- Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k překročení imisních limitů pro ochranu 

zdraví 
- Zhoršení obytného prostředí obce vzhledem k možným negativním projevům starých 

ekologických zátěží a kontaminovaných ploch  
Vymezení koridoru pro výstavbu silnice I. třídy je přebíráno ze Zásad územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, které územní plán musí respektovat. 
Těžba nerostů nemá na území obce významnější vliv. Zhoršená kvalita ovzduší je způsobe-
na velkými energetickými a průmyslovými zdroji, situovanými mimo území obce Albrechti-
ce, na území Ostravské aglomerace; územním plánem Albrechtic tuto situaci nelze řešit. 
Staré ekologické zátěže na území obce jsou zanedbatelné a nemají vliv na obytné prostředí 
obce. 

 Hospodářský rozvoj  
- Omezení územního rozvoje vzhledem k vysokému podílu zemědělské půdy II. třídy 

ochrany 
Tuto skutečnost nelze územním plánem ovlivnit.  

 Soudržnost společenství obyvatel  
- Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch 

pro bydlení 
Rozsah zastavitelných ploch v platném územním plánu byl ovlivněn předchozím územním 
plánem – Územním plánem obce Albrechtice, schváleným r. 1998, kdy většina rozvojových 
ploch z tohoto územního plánu byla do Územního plánu Albrechtice, vydaného r. 2011, 
z důvodu zachování kontinuity koncepce rozvoje obce přebírána. Změnou č. 2 se některé 
dlouhodobě nevyužité zastavitelné plochy z platného územního plánu vypouštějí.    

 
 
 



    22 
 

 

Požadavky na využití potenciálů rozvoje území  

 Příznivé životní prostředí – bez požadavků 

 Hospodářský rozvoj  
- Zvýšení územního i hospodářského rozvoje vzhledem k existenci rozvojové oblasti  
- Využití zastavitelných ploch pro výrobu a skladování k rozvoji ekonomických aktivit 
- Zlepšení ochrany zastavěného území před povodněmi po výstavbě protipovodňové 

hráze 
- Pozitivní vliv příjmů z těžby nerostů na ekonomiku obce  
- Výborné dopravní napojení vzhledem k blízkosti sjezdu z dálnice  
- Zastavěné území napojené na kanalizaci s ČOV  
- Zastavěné území napojené na plyn  
- Vysoký podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním jako předpoklad hospodářského 

rozvoje  
- Zvýšený potenciál pro zemědělskou výrobu daný existencí vysokého podílu zemědělské 

půdy II. třídy ochrany 
Možnost ovlivnění těchto potenciálů územním plánem je diskutabilní – využití zastavitel-
ných ploch pro výrobu a skladování ovlivnit nelze, záleží na zájmu potenciálních investorů; 
na využití vysokého podílu obyvatel s vysokoškolským vzděláním nemá územní plán vliv; 
využití vhodných podmínek pro zemědělskou výrobu nelze územním plánem ovlivnit. Zá-
měr výstavby protipovodňové hráze nebyl při zpracování Změny č. 2 zjištěn.  

 Soudržnost společenství obyvatel  
- Zlepšení kvality obytného prostředí vzhledem ke změně trasování silnice I. třídy  
- Využití vymezených ploch pro občanské vybavení k rozvoji společenství obyvatel  
- Vysoký podíl bytů ve vlastních domech  
- Vysoká intenzita bytové výstavby  
- Existence základní školy  
- Existence domu s pečovatelskou službou nebo penzionu pro seniory  
- Existence železniční stanice nebo zastávky  
- Vyšší míra bezpečnosti a ochrany obyvatel daná existencí hasičské stanice, hasičské 

zbrojnice  
- Dobrá dostupnost občanské vybavenosti  
- Dobrá dostupnost dopravní infrastruktury  
- Dobrá dostupnost technické infrastruktury  

Tato potenciály platný územní plán i Změna č. 2 respektuje, nicméně zlepšení kvality obytné-
ho prostředí vzhledem ke změně trasování silnice I. třídy se nedá očekávat – naopak, jde 
o nový kapacitní dopravní prvek, vnesený do území – v současné době žádná silnice I. třídy 
územím obce neprochází. 
 
Požadavky na snížení nevyváženého vztahu podmínek  

 Pro příznivé životní prostředí  
- Mírnit dopady výstavby silnice I. třídy na kvalitu životního prostředí  
- Mírnit dopady těžby nerostů na obytné prostředí  
- Mírnit celkové překročení imisních limitů pro ochranu zdraví  
- Odstranit nebo minimalizovat negativní projevy starých ekologických zátěží a kontami-

novaných ploch 
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Záměr výstavby silnice I. třídy je přebírán ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kra-
je, ve znění Aktualizace č. 1, které územní plán musí respektovat; zmírnění dopadů tohoto 
záměru musí být předmětem projektové dokumentace. Těžba nerostů se na území obce ne-
projevuje. Zhoršená kvalita ovzduší je způsobena velkými energetickými a průmyslovými 
zdroji, situovanými mimo území obce Albrechtice, na území Ostravské aglomerace; územním 
plánem Albrechtic tuto situaci nelze řešit. Staré ekologické zátěže na území obce jsou zane-
dbatelné a nemají vliv na obytné prostředí obce. 

 Hospodářský rozvoj  
- Směřovat hospodářský a územní rozvoj do zastavěného území, zaměřit se na přestavbu 

a revitalizaci 
Na území obce se nenacházejí žádné plochy ani areály vhodné pro přestavbu nebo revitaliza-
ci. 

 Soudržnost společenství obyvatel  
- Upravit rozsah zastavitelných ploch pro bydlení odpovídající prognóze vývoje počtu 

obyvatel 
Změnou č. 2 byl rozsah zastavitelných ploch, vymezených v platném územním plánu 
pro obytnou výstavbu redukován o zastavitelné plochy, které jsou dlouhodobě nevyužité. 

 

Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje řešeného území 

    Adekvátní hodnocení vyváženosti podmínek území je nezbytným východiskem pro napl-
nění optimální urbanistické koncepce rozvoje území.    

    V Územně analytických podkladech ORP Havířov, 5. úplné aktualizaci 2020, je pro jednotli-
vé obce vyhodnocena vyváženost pilířů udržitelného rozvoje území. Pro obec Albrechtice je 
vyváženost jednotlivých pilířů vyhodnocena takto: 
 

 
Environmentální 

pilíř 
Ekonomický pilíř Sociodemogra-

fický pilíř 
Výsledná                    
kategorie 

Výsledné hodnocení 
metodika MMR r. 2016 

- + + 2c 

Vysvětlivky: + dobrý stav, - špatný stav   

     Ekonomický pilíř (územní podmínky pro hospodářský rozvoj) a sociodemografický pilíř 
(územní podmínky pro soudržnost společenství obyvatel území) jsou v obci hodnoceny klad-
ně, environmentální pilíř (územní podmínky pro příznivé životní prostředí) záporně. Celková 
vyváženost vztahu územních podmínek je hodnocena jako nadprůměrná. 

     Podmínky pro zlepšení environmentálního pilíře jsou vytvořeny v platném územním plánu 
zejména návrhem rozšíření kanalizace, zakončené na ČOV, ale v zásadě jde o problém, který 
není řešitelný územním plánem Albrechtic, protože zdroje znečištění životního prostředí leží 
mimo území obce – jde o velké průmyslové a energetické zdroje Ostravské aglomerace. 
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D.  PŘÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ SKUTEČNOSTI OVLIVNĚNÉ NAVRŽENÝM 
ŘEŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ V ÚZEMNĚ  ANALYTICKÝCH PODKLADECH, 
NAPŘÍKLAD SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V DOPLŇUJÍCÍCH PRŮZKUMECH A ROZBORECH 

 

     Žádné takové skutečnosti nebyly při zpracování Změny č. 2 zjištěny. 

 

 
 

E.   VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ALBRECHTICE K NAPLNĚNÍ 
PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 
OBSAŽENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE 

 

     Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnesením 
vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015, Aktualizace č. 2, schválené usnesením vlády ČR č. 629 
ze dne 2. 9. 2019, Aktualizace č. 3, schválené usnesením vlády ČR č. 630 ze dne 2. 9. 2019 
a Aktualizace č. 5, schválené usnesením vlády ČR č. 833 ze dne 17. 8. 2020 (dále jen PÚR ČR), 
určuje strategii a základní podmínky pro naplňování úkolů územního plánování a tím posky-
tuje rámec pro konsensuální obecně prospěšný rozvoj hodnot území ČR. PÚR ČR koordinuje 
záměry na změny v území republikového významu pro dopravní a technickou infrastrukturu 
a pro zdroje jednotlivých systémů technické infrastruktury, které svým významem, rozsahem 
nebo předpokládaným využitím ovlivní území více krajů. PÚR ČR dále stanovuje republikové 
priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, vymezuje na republi-
kové úrovni rozvojové oblasti, rozvojové osy, specifické oblasti a koridory dopravní a tech-
nické infrastruktury celostátního významu a stanovuje pro ně kritéria a podmínky pro rozho-
dování 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 ve Změně č. 2 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. 

Územní plán Albrechtice v platném znění důsledně chrání přírodní, civilizační i kulturní 
hodnoty území. Přírodní hodnoty, představované především památnými stromy, lesními 
porosty a břehovými porosty vodních toků, jsou chráněny především omezením mož-
nosti realizace staveb mimo zastavěné území a zastavitelné plochy. Civilizační a kulturní 
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hodnoty včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, zahrnují-
cí především nemovité kulturní památky (kostel sv. Petra a Pavla, Dělnický dům s pa-
mětní deskou, kaple a boží muka), dále pak památky místního významu a území 
s archeologickými nálezy, jsou v platném územním plánu chráněny zejména stanovením 
prostorových podmínek zástavby. Změnou č. 2 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 do jejich ploch nezasahuje; Změnou č. 2 se pro rozvoj zemědělské výroby vymezuje 
zastavitelná plocha v lokalitě Pod Pastuchovkou. Zábor zemědělské půdy pro zastavi-
telné plochy a plochy přestavby, vymezené Změnou č. 2, činí 8,55 ha, naopak 12,67 ha 
původního záboru se Změnou č. 2 ruší; z hlediska ochrany zemědělské půdy je tedy 
Změna č. 2 pozitivní.  

(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. 2 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 
výstavby a na odstranění nedostatků a závad v dopravní a technické infrastruktuře, a to 
při respektování ochrany zemědělské půdy, přírodních hodnot území, urbanistických 
hodnot a krajinného rázu. Změnou č. 2 se koncepce rozvoje obce, stanovená platným 
územním plánem, zásadně nemění, nově vymezené zastavitelné plochy jsou určeny 
převážně pro obytnou výstavbu a navazují na zastavěné území; zároveň se Změnou č. 2 
z územního plánu vypouštějí některé zastavitelné plochy, vymezené v platném územním 
plánu, které jsou dlouhodobě nevyužité.  

(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 na základě komplexního a objektivního 
posouzení všech zájmů v území. Změnou č. 2 se koncepce rozvoje obce, stanovená plat-
ným územním plánem, zásadně nemění, nově vymezené zastavitelné plochy jsou určeny 
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převážně pro obytnou výstavbu a navazují na zastavěné území; zároveň se Změnou č. 2 
z územního plánu vypouštějí některé zastavitelné plochy, vymezené v platném územním 
plánu, které jsou dlouhodobě nevyužité.  

(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. Obec Albrechtice patří 
k obcím, ve kterých převažuje vyjížďka za prací nad vlastními pracovními příležitostmi; 
toto rozdělení funkcí je logické a nelze je považovat za problém.  

(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 zacho-
vává a Změna č. 2 na ně nemá žádný dopad. 

(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, veškeré výrobní areály jsou vyu-
žité. Ochrana nezastavěného území a zachování ploch veřejné zeleně bylo prioritou již 
při zpracování platného územního plánu; Změnou č. 2 se vymezují 32 nové zastavitelné 
plochy, vesměs drobných výměr, do stávajících 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-
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-
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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. 2 se navrhují dílčí změny ve využi-
tí území – vymezují se 32 nové zastavitelné plochy drobnějších výměr, převážně pro no-
vou obytnou výstavbu. Nově vymezené zastavitelné plochy nezasahují do lesních po-
zemků, do ploch krajinné zeleně ani do vymezeného ÚSES. Úprava vymezení regionální-
ho biokoridoru ÚSES č. 618 vyplývá ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kra-
je, ve znění Aktualizace č. 1 a z návaznosti na Územní plán Stonava.  

(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.  

Změnou č. 2 se nevymezují žádné plochy ani koridory, které by mohly zhoršit migrační 
propustnost krajiny – návrh přeložky silnice I. třídy (s označením přeložka silnice I/11) 
byl obsažen již v platném územním plánu, stejně jako koridory pro výstavbu sítí technic-
ké infrastruktury – v případě koridorů pro výstavbu sítí technické infrastruktury jde 
o nadzemní nebo podzemní vedení, bez vlivu na prostupnost území. Zastavitelné plo-
chy, které by směřovaly ke srůstání obce Albrechtice se sousedními obcemi, se Změnou 
č. 2 nevymezují – na hranici se sousedními obcemi jsou vymezeny pouze tři drobné za-
stavitelné plochy, vymezené pro obytnou výstavbu, v souladu s historickým charakte-
rem rozptýlené zástavby. 

(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. 2 se do stávajících ploch veřejně pří-
stupné zeleně nezasahuje, v souvislosti se zrušením některých zastavitelných ploch se 
ale ruší i některé plochy veřejně přístupné zeleně, navržené v platném územním plánu – 
podrobně viz kap. F.3.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby a F.3.3. Sys-
tém sídelní zeleně. Prostupnost krajiny není vymezením zastavitelných ploch v platném 
územním plánu ani ve Změně č. 2 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). 
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Řešeným územím procházejí tři stávající cyklotrasy a dvě pěší turistické trasy; platný 
územní plán je zachovává a doplňuje návrhem nových cyklotras a cyklostezek. Změnou 
č. 2 se do stávajících ani navržených cyklotras a cyklostezek ani do stávajících turistic-
kých tras nezasahuje.  

(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. třídy, návrh nových vedení VVN, VN a VTL plynovodů) jsou obsaženy již v platném 
územním plánu, převážně jde o záměry přebírané ze Zásad územního rozvoje Morav-
skoslezského kraje, kdy územní plán musí tuto nadřazenou dokumentaci respektovat. 
Změnou č. 2 se nová dopravní ani technická infrastruktura nadmístního významu nena-
vrhuje. Plochy, vymezené v platném územním plánu a ve Změně č. 2 pro novou obytnou 
výstavbu, jsou od navržené přeložky silnice I. třídy 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. třídy (s označením přeložka silnice I/11); jde o záměr nadmístního vý-
znamu, který neřeší dopravní zátěž v obci Albrechtice, ale odstraňuje nevhodné vedení 
této silnice zástavbou Havířova a Těrlicka. Pro zastavitelné plochy, situované mimo do-
sah stávajících komunikací, jsou v platném územním plánu navrženy obslužné komuni-
kace a příslušná technická infrastruktura. Změnou č. 2 se nové komunikace nenavrhují, 
veškeré nově vymezené zastavitelné plochy jsou situovány v dosahu stávajících komu-
nikací a vesměs i v dosahu sítí technické infrastruktury; nové sítě technické infrastruktu-
ry jsou navrženy v minimálním rozsahu – viz kap. F.4. Koncepce veřejné infrastruktury, 
včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou in-
frastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití.  

(24a)  Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních 
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu vý-
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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. 2 se nevymezují žádné zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu v blízkosti 
výrobních areálů. 

(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 přiroze-
né retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu 
jako alternativy k umělé akumulaci vod.  

Na území obce Albrechtice se s realizací staveb ani opatření na ochranu před povodně-
mi ani s vymezením území určených k řízeným rozlivům povodní neuvažuje. Přirozená 
retence 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 ani ve Změně č. 2 nejsou v záplavovém území vymezeny 
žádné zastavitelné plochy.   

(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. 2 se koncepce rozvoje veřejné infrastruk-
tury nemění, jsou provedeny pouze drobné úpravy – úprava trasy navržené přeložky  
VTL plynovodu mimo zastavěné území obce v souladu se Zásadami územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, zrušení některých navržených ko-
munikací a sítí technické infrastruktury v návaznosti na vypuštění zastavitelných ploch, 
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úprava trasy navržené kanalizace v lokalitě Pardubická a rozšíření STL plynovodu 
pro některé vymezené zastavitelné plochy. 

(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 
ochrany veřejných prostranství. Změnou č. 2 se koncepce rozvoje obce, stanovená plat-
ným územním plánem, podstatně nemění, do stávajících ploch, staveb a zařízení veřej-
ných prostorů se nezasahuje, návrh sítí technické infrastruktury se Změnou č. 2 mění 
jen nepodstatně – je provedena úprava trasy navržené přeložky  VTL plynovodu mimo 
zastavěné území obce podle aktuálních ÚAP, zrušení některých navržených komunikací 
a sítí technické infrastruktury v návaznosti na vypuštění zastavitelných ploch, úprava 
trasy navržené kanalizace v lokalitě Pardubická a rozšíření STL plynovodu pro některé 
vymezené zastavitelné plochy. 

(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 zajištěna již 
v platném územním plánu, Změnou č. 2 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. 2 se celková koncepce zásobování 
pitnou vodou ani likvidace odpadních vod nemění, je provedena pouze úprava navrže-
ného kanalizačního řadu v lokalitě Pardubická.  

(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. 2.  
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(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. 
 

     Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, stanovují 
priority územního plánování pro dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro hos-
podářský rozvoj, sociální soudržnost obyvatel a příznivé životní prostředí kraje, upřesňují 
vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí republikového významu, 
vymezených v Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5, vymezují roz-
vojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti nadmístního významu, stanovují pro rozvo-
jové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti úkoly pro územní plánování, plochy a koridory 
dopravní a technické infrastruktury a ÚSES nadmístního významu, vymezují plochy pro eko-
nomické aktivity nadmístního významu, upřesňují územní podmínky koncepce ochrany 
a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, stanovují cílové kvality krajin 
včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení, vymezují veřejně prospěšné 
stavby a veřejně prospěšná opatření a stanovují požadavky nadmístního významu na koordi-
naci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí. 
 

 Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území      

     Priority územního plánování Moravskoslezského kraje jsou v platném Územním plánu 
Albrechtice a ve Změně č. 2 naplněny takto:       

2. Dokončení dopravního napojení kraje na nadřazenou silniční a železniční síť mezinárodní-
ho a republikového významu. 

Požadavek na dokončení dopravního napojení kraje na nadřazenou silniční síť mezinárod-
ního a republikového významu je splněn již v platném územním plánu návrhem přeložky 
silnice I. třídy (v platném územním plánu s označením silnice I/11); jde o záměr nadmístní-
ho významu, který neřeší dopravní zátěž v obci Albrechtice, ale odstraňuje nevhodné ve-
dení této silnice zástavbou Havířova a Těrlicka.  

3. Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení západní části kraje (ORP Krnov, ORP Bruntál, 
ORP Rýmařov, ORP Vítkov) s krajským městem a s přilehlým územím ČR (Olomoucký kraj) 
a Polska. 

Netýká se území obce Albrechtice.  

4. Vytvoření podmínek pro stabilizované zásobování území energiemi včetně rozvoje mezi-
státního propojení s energetickými systémy na území Slovenska a Polska. 

Splněno v platném územním plánu vymezením koridorů pro výstavbu přívodního vedení 
VVN 110 kV z TS Albrechtice do TS Karviná-Doly, pro výstavbu vedení VVN 1x110 kV EZS – 
TR Albrechtice, pro výstavbu plynovodu DN 500 pro oblast Karviná-Doly, pro rekonstrukci 
stávajícího VTL plynovodu DN 500 v trase Albrechtice – Český Těšín – s přeložkou části stá-
vající trasy mimo zastavěné území a pro rekonstrukci stávajícího VTL plynovodu DN 500 
v trase (Havířov) – Horní Suchá – Albrechtice s přeložkou části stávající trasy mimo zasta-
věné území. Změnou č. 2 se nové sítě technické infrastruktury nadmístního významu nena-
vrhují, je pouze provedena úprava trasy navržené přeložky  VTL plynovodu mimo zastavě-
né území obce podle aktuálních ÚAP. 
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5. Vytvoření podmínek pro: 
-  rozvoj polycentrické sídelní struktury podporou kooperačních vazeb spádových obcí,  
-  rozvoj rezidenční, výrobní a obslužné funkce spádových obcí. 

Netýká se řešeného území, obec Albrechtice není spádovou obcí.  

6. V rámci územního rozvoje sídel:  
- preferovat efektivní využívání zastavěného území (tj. přednostní využití nezastavěných 

ploch v zastavěném území a ploch určených k asanaci, změnu využití objektů a areálů 
původní zástavby v rámci zastavěného území) před vymezováním nových ploch ve vol-
né krajině,  

- nové rozvojové plochy nevymezovat v lokalitách, kde by jejich zastavění vedlo 
ke srůstání sídel a zvýšení neprůchodnosti území  

- nové plochy pro obytnou zástavbu vymezovat v dostatečném odstupu od koridorů vy-
mezených pro umístění nových úseků dálnic, silnic I. třídy a železnic,  

- preferovat lokality mimo stanovená záplavová území. 

Na území obce Albrechtice se nevyužité plochy a areály (brownfields) nenacházejí, veškeré 
výrobní areály na území obce jsou využité a v provozu. Vzhledem k charakteru stávající zá-
stavby (převážně rozptýlená zástavba tzv. slezská) se uvnitř zastavěného území nenachá-
zejí žádné větší proluky vhodné pro novou výstavbu a plochy pro novou výstavbu tak bylo 
nutno vymezit i ve volné krajině, vždy však v návaznosti na stávající zástavbu.  

V platném územním plánu je vymezeno několik zastavitelných ploch, které navazují 
na území sousedních obcí – Těrlicka a Stonavy; Změnou č. 2 se vymezují na hranici se sou-
sedními obcemi tři drobné zastavitelné plochy, vymezené pro obytnou výstavbu, v souladu 
s historickým charakterem rozptýlené zástavby. Zde nelze mluvit o nežádoucím srůstání 
sídel, protože jde o historicky vzniklou strukturu zástavby slezského typu, která představu-
je zástavbu roztroušenou v krajině bez ohledu na hranice obcí. 

V platném územním plánu je vymezena zastavitelná plocha pro přeložku silnice I. třídy 
(s označením přeložka silnice I/11); plochy vymezené v platném územním plánu a ve Změ-
ně č. 2 pro novou obytnou výstavbu jsou od trasy navržené přeložky dostatečně vzdáleny, 
takže budoucí negativní vliv dopravy na obytné území je eliminován.   

V platném územním plánu ani ve Změně č. 2 nejsou v záplavovém území vymezeny žádné 
zastavitelné plochy. 

7. Ochrana a zkvalitňování obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí; rozvoj obytné 
funkce řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou. Podporovat rozvoj systémů 
odvádění a čištění odpadních vod. 

Rozvoj obytné funkce obce včetně související veřejné infrastruktury je navržen již 
v platném územním plánu a Změnou č. 2 je dále doplněn vymezením dalších zastavitelných 
ploch smíšených obytných a ploch bydlení v rodinných domech. Rekreační zázemí obce je 
stabilizované – jde o sportovní areály a zahrádkové osady, územím obce prochází také dvě 
turistické a tři cykloturistické trasy.  Likvidace odpadních vod je zajištěna na obecní ČOV, 
v platném územním plánu se navrhuje rozšíření kanalizace pro vymezené zastavitelné plo-
chy v ucelených lokalitách. Změnou č. 2 se návrh kanalizace upravuje zejména v souvislosti 
s redukcí vymezených zastavitelných ploch, dílčí úprava trasy navržené kanalizace je pro-
vedena v lokalitě Pardubická. 
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7a. Podporovat rozvoj systémů odvádění a čištění povrchových vod včetně vytváření podmí-
nek pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení 
a kulturní krajinu jako alternativu k umělé akumulaci vod. 

Likvidace odpadních vod je zajištěna na obecní ČOV, v platném územním plánu 
se navrhuje dobudování chybějící kanalizace a rozšíření pro vymezené ucelené zastavitelné 
plochy. Změnou č. 2 se návrh kanalizace upravuje zejména v souvislosti s redukcí vymeze-
ných zastavitelných ploch, dílčí úprava trasy navržené kanalizace je provedena v lokalitě 
Pardubická. Přirozená retence srážkových vod v území je zajištěna stanovením nízké inten-
zity stavebního využití pozemků zastavěných a zastavitelných ploch.  

8. Rozvoj rekreace a cestovního ruchu na území Slezských Beskyd, Moravskoslezských Bes-
kyd, Oderských vrchů, Nízkého a Hrubého Jeseníku a Zlatohorské vrchoviny; vytváření 
podmínek pro využívání přírodních a kulturně historických hodnot daného území jako 
atraktivit cestovního ruchu při respektování jejich nezbytné ochrany. 

Netýká se řešeného území.  

10. Vytváření územních podmínek pro rozvoj integrované hromadné dopravy. 

V řešeném území je integrovaná hromadná doprava zavedena, platný územní plán ani 
Změna č. 2 systém hromadné dopravy nemění.  

11. Vytváření územních podmínek pro rozvoj udržitelných druhů dopravy (pěší dopravy 
a cyklodopravy) v návaznosti na ostatní dopravní systémy kraje; podpora rozvoje systému 
pěších a cyklistických tras s vazbou na přilehlé území ČR, Slovenska a Polska. 

Územím obce Albrechtice prochází tři cyklotrasy a dvě pěší turistické trasy; platný územní 
plán je zachovává a doplňuje návrhem nových cyklotras a cyklostezek. Změnou č. 2 se 
do stávajících ani navržených cyklotras a cyklostezek ani do stávajících turistických tras 
nezasahuje, vazbu na území Slovenska ani Polska obec nemá.  

12. Polyfunkční využití rekultivovaných a revitalizovaných ploch. 

V řešeném území se rekultivované ani revitalizované plochy nevyskytují. 

13. Stabilizace a postupné zlepšování stavu složek životního prostředí především v centrální 
a východní části kraje. Vytváření podmínek pro postupné snižování zátěže obytného 
a rekreačního území hlukem a emisemi z dopravy a výrobních provozů. Vytváření územní 
podmínky pro výsadbu zeleně, přednostně v oblastech s dlouhodobě zhoršenou kvalitou 
ovzduší. 

Území obce Albrechtice patří k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší, vliv na kvalitu 
ovzduší mají ale převážně velké zdroje v regionu. Kvalitu ovzduší v Albrechticích tak 
v podstatě nelze územním plánem ovlivnit. Plochy pro výsadbu zeleně jsou v platném 
územním plánu vymezeny, Změnou č. 2 se vypouštějí nebo redukují některé zastavitelné 
plochy, vymezené v platném územním plánu pro výsadbu veřejné zeleně, v souvislosti s re-
dukcí zastavitelných ploch – viz viz kap. F.3.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch pře-
stavby a F.3.3. Systém sídelní zeleně.  

14. Ochrana přírodních, kulturních a civilizačních hodnot směřující k udržení a zachování 
nejvýraznějších jevů a znaků, které vystihují jedinečnost a nezaměnitelnost charakteru 
území. 
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Přírodní, kulturní a civilizační hodnoty řešeného území jsou v platném územním plánu 
i ve Změně č. 2 respektovány, stejně jako ochrana jevů a znaků, které udávají charakter 
a jedinečnost území – jde o strukturu a charakter zástavby obce a o přírodní hodnoty obce 
– zejména o lesní celky a lužní porosty kolem toku Stonávky a Chotěbuzky.  

15. Preventivní ochrana území před současnými i předvídatelnými bezpečnostními hrozbami 
přírodního a antropogenního charakteru s cílem minimalizovat negativní dopady možných 
mimořádných událostí a krizových situací na chráněné zájmy na území kraje, přičemž 
za chráněné zájmy jsou považovány především životy a zdraví osob, životní prostředí a 
majetek. 

Hrozbu přírodního charakteru představuje v řešeném území především ohrožení záplavami 
z toků Stonávky a Chotěbuzky – pro zajištění ochrany před povodněmi nejsou ve stanove-
ném záplavovém území vymezeny žádné zastavitelné plochy.   

16. Respektování zájmů obrany státu. 

V platném územním plánu i ve Změně č. 2 jsou tyto zájmy respektovány.  

16a. Respektování zájmů ochrany obyvatelstva za účelem předcházení vzniku mimořádných 
událostí a krizových situací a zajištění připravenosti na jejich řešení. 

V platném územním plánu i ve Změně č. 2 jsou zájmy ochrany obyvatelstva respektovány.  

16b.  Ochrana a využívání zdrojů černého uhlí v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

S těžbou černého uhlí se na území obce Albrechtice neuvažuje.   

 

 
 

F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ – SHRNUTÍ 
   

     Podmínky pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj i pro soudržnost spole-
čenství obyvatel jsou vytvořeny již v platném územním plánu. Změnou č. 2 jsou vytvořeny 
další předpoklady pro zlepšení hospodářských podmínek – pro vznik nových pracovních míst 
vymezením zastavitelných ploch výroby průmyslové a výroby zemědělské a předpoklady 
pro zlepšení sociodemografických podmínek – vymezením zastavitelných ploch pro novou 
obytnou výstavbu. 

     Realizací záměrů obsažených ve Změně č. 2 Územního plánu Albrechtice nedojde ke stře-
tům se zájmy ochrany přírody, ani k ohrožení atraktivity obytného a rekreačního území, 
a to ani pro současné generace ani pro generace budoucí. 

 


