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A.  ÚVOD 
 

     Změna č. 2 Územního plánu Albrechtice je zpracována na základě smlouvy o dílo, uzavře-
né mezi objednatelem, Obcí Albrechtice a zhotovitelem, Urbanistickým střediskem Ostrava, 
s.r.o. dne 9. 9. 2020.     

Pro zpracování Změny č. 2 byly použity následující podklady: 

- Územní plán Albrechtice (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., listopad 2011), vydaný 
Zastupitelstvem obce Albrechtice dne 22. 11. 2011 usnesením č. 7 formou Opatření 
obecné povahy č. 3/2011, s nabytím účinnosti dne 27. 12. 2011, ve znění Změny č. 1 (Ur-
banistické středisko Ostrava, s.r.o., květen 2018), vydané Zastupitelstvem obce Albrech-
tice dne 16. 7. 2018 usnesením č. 23 formou Opatření obecné povahy č. 1/2018, s naby-
tím účinnosti dne 21. 9. 2018;                                                                               

- Zpráva o uplatňování územního plánu Albrechtice obsahující pokyny pro zpracování 
návrhu Změny č. 2 za období 06/2015 – 02/2019, schválená Zastupitelstvem obce Al-
brechtice dne 23. 6. 2020; 

- Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnese-
ním 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;  

- Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (Atelier T – plan Praha, s.r.o., 2010), 
vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 usnesením 
č. 16/1426, s nabytím účinnosti dne 4. 2. 2011, v platném znění – po rozsudcích Nejvyšší-
ho správního soudu č. 7 Ao 2/2011 – 202 ze dne 16. 6. 2011, č. 7 Ao 7/2011 – 52 ze dne 
15. 3. 2012 a č. 79A 8/2013 – 82 ze dne 28. 2. 2014, ve znění Aktualizace č. 1, vydané Za-
stupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 13. 9. 2018, s nabytím účinnosti dne 
21. 11. 2018; 

- Územně analytické podklady ORP Havířov, 5. úplná aktualizace 2020 (Magistrát města 
Havířova, odbor územního rozvoje); 

- Územní plán Havířov, vydaný Zastupitelstvem města Havířov s nabytím účinnosti dne 
25. 4. 2014, ve znění Změn č. 1 – 4; 

- Územní plán obce Stonava, schválený Zastupitelstvem obce Stonava dne 31. 8. 1998, 
s nabytím účinnosti dne 16. 9. 1998, ve znění Změn č. 1 a 3; 

- Územní plán Těrlicko, vydaný Zastupitelstvem obce Těrlicko dne 4. 8. 2008, s nabytím 
účinnosti dne 26. 8. 2016, ve znění Změn č. 1 – 4; 

- Územní plán Horní Suchá, vydaný Zastupitelstvem obce Horní Suchá dne 21. 6. 2012, 
s nabytím účinnosti dne 12. 5. 2014, ve znění Změny č. 1; 

- Územní plán Chotěbuz, vydaný Zastupitelstvem obce Chotěbuz dne 12. 9. 2017, 
s nabytím účinnosti dne 29. 9. 2017; 

- Územní studie Územní systém ekologické stability Moravskoslezského kraje – Plán re-
gionálního ÚSES MSK (LÖW & spol., s.r.o., duben 2019); 
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- Webové stránky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje – zpřístupnění územně plá-
novací dokumentace prostřednictvím webových technologií (duben 2021); 

- Webové stránky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního – nahlížení do katast-
ru. 

 
     Obec Albrechtice má zpracovaný Územní plán Albrechtice (Urbanistické středisko Ostrava, 
s.r.o., listopad 2011), vydaný Zastupitelstvem obce Albrechtice dne 22. 11. 2011 usnesením 
č. 7 formou Opatření obecné povahy č. 3/2011, s nabytím účinnosti dne 27. 12. 2011, 
ve znění Změny č. 1 (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., květen 2018), vydané Zastupitel-
stvem obce Albrechtice dne 16. 7. 2018 usnesením č. 23 formou Opatření obecné povahy 
č. 1/2018, s nabytím účinnosti dne 21. 9. 2018.                                                                               

     Požadavek na pořízení Změny č. 2 Územního plánu Albrechtice vyplynul ze Zprávy 
o uplatňování územního plánu Albrechtice obsahující pokyny pro zpracování návrhu Změny 
č. 2 za období 06/2015 – 02/2019, schválené Zastupitelstvem obce Albrechtice dne 
23. 6. 2020. Důvodem pro pořízení Změny č. 2 jsou požadavky obce na realizaci záměrů, kte-
ré nejsou v souladu s platným územním plánem, nutnost uvedení územního plánu do soula-
du s novelou stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů) a s novelou vyhlášky o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (vyhláška 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způ-
sobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů) a nutnost uvedení 
územního plánu do souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, 
ve znění Aktualizace č. 1.    

     Návrh Změny č. 2 územního plánu pro veřejné projednání zpracovala společnost Urbanis-
tické středisko Ostrava, s.r.o., se sídlem Spartakovců 3, 708 00 Ostrava-Poruba, v květnu 
2021; návrh je zpracován oprávněnou osobou k vybrané činnosti ve výstavbě v souladu 
s ustanovením § 158 odst. 1 stavebního zákona – autorizovaným architektem ČKA Ing. arch. 
Helenou Salvetovou – číslo autorizace: 00 864. 

     Návrh Změny č. 2 Územního plánu Albrechtice pro veřejné projednání je zpracován v sou-
ladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Obsahem Změny č. 2 Územního plánu Albrechtice je: 

- vymezení změn ve využití území – vymezení 32 nových zastavitelných ploch, vypuštění 
některých zastavitelných ploch, vymezených v platném územním plánu 

- aktualizace vymezení zastavěného území k 1. 5. 2021 včetně aktualizace skutečného stavu 
využití území 

- aktualizace skutečného stavu využití ploch v krajině 

- aktualizace stávající dopravní a technické infrastruktury 

- aktualizace limitů využití území – aktualizace zákresu a výčtu památných stromů, doplnění 
zákresu poddolovaného území č. 4584 Stonava na severní hranici území obce, doplnění 
zákresu ochranného pásma lesa (vzdálenosti 50 m od okraje lesních pozemků) a úprava 
vymezení ochranných pásem sítí technické infrastruktury v návaznosti na jejich aktualizaci 
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- vyhodnocení souladu platného územního plánu a Změny č. 2 s Politikou územního rozvoje 
ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 

- vyhodnocení souladu platného územního plánu a Změny č. 2 se Zásadami územního roz-
voje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1 

- uvedení územního plánu do souladu s novelou stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) a s novelou vyhláš-
ky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu eviden-
ce územně plánovací činnosti (vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkla-
dech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
ve znění pozdějších předpisů) – změny Textové části I.A územního plánu (výroku); kromě 
úprav vyplývajících z konkrétních změn územního plánu jsou provedeny také úpravy ná-
zvů a obsahu jednotlivých kapitol. 

 
     Obsah Změny č. 2 Územního plánu Albrechtice 

I.   Změna č. 2 Územního plánu Albrechtice  
I.A  Textová část   
I.B  Grafická část:  

  1. Výkres základního členění území             1 : 5 000    
  2. Hlavní výkres                   1 : 5 000     
  3. Výkres dopravy                  1 : 5 000    
  4. Výkres vodního hospodářství              1 : 5 000     
  5. Výkres energetiky a spojů               1 : 5 000     
  6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací     1 : 5 000 

II.  Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Albrechtice  
II.A  Textová část  
II.B  Grafická část: 

  8. Koordinační výkres                  1 : 5 000    
  9. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu        1 : 5 000     

III. Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 Územního plánu Albrechtice na udržitelný rozvoj území 
 
     Grafická část Změny č. 2 je zpracována na podkladu výkresů platného územního plánu, 
kde je původní kresba potlačena a doplněna jevy Změny č. 2.  

 

 
 

B. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ALBRECHTICE 
 

B.1. Vyhodnocení souladu Změny č. 2 Územního plánu Albrechtice s politikou územního 
rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

B.1.1.  Vyhodnocení souladu Změny č. 2 Územního plánu Albrechtice s Politikou územního 
rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 

     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 
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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 
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 stanove-
ním prostorových podmínek zástavby. Změnou č. 2 se nevymezují žádné nové zastavi-
telné plochy, ani se nenavrhují žádné nové záměry, které by mohly narušit urbanistic-
kou 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.  
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(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, urbanistic-
kých hodnot a krajinného rázu. Změnou č. 2 se koncepce rozvoje obce, stanovená plat-
ným 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 
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.  
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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-
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) 
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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). 

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-
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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-
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 přiro-
zené 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. 
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(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, 
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 
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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.  

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

Netýká se obce Albrechtice. 
 

3. Rozvojové oblasti a rozvojové osy      

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

(41) OB2 Metropolitní rozvojová oblast Ostrava 

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

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

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

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

(72) SOB4 Specifická oblast Karvinsko 

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

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

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

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

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

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

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území: 
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat: 
a)      možnosti využití nerostných zdrojů v souladu s udržitelným rozvojem území, 
b)      rozvoj krátkodobé rekreace, 
c)      restrukturalizaci stávající ekonomiky při využití brownfields pro umísťování dalších 

ekonomických aktivit a vytváření pracovních příležitostí, 
d)      kvalitu ovzduší Karvinska. 

Úkoly pro územní plánování: 
V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí 
a) vytvářet územní podmínky pro regeneraci sídel, zejména pro přestavbu zastavěného 

území – v obci Albrechtice se plochy vhodné k přestavbě nevyskytují, stávající zástavba 
je stabilizovaná 

b) vytvářet územní podmínky pro rekultivaci a revitalizaci devastovaných ploch a brown-
fields za účelem vyhledávání ploch vhodných k využití pro ekonomické aktivity 
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a pro rekreaci – v obci Albrechtice se devastované plochy vhodné pro rekultivaci a revi-
talizaci nevyskytují  

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

d) chránit před zastavěním plochy nezbytné pro vytvoření souvislých veřejně přístupných 
zelených pásů, vhodných pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik 
a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny – v platném územním plánu 
jsou stávající plochy veřejné zeleně respektovány a doplněny novými plochami, do les-
ních porostů se nezasahuje, s výjimkou návrhu přeložky silnice I. třídy – v tomto přípa-
dě jde o záměr nadřazené územně plánovací dokumentace, který je třeba respektovat; 
Změnou č. 2 se do ploch zeleně ani lesních porostů nezasahuje  

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

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

 

5. Koridory a plochy dopravní infrastruktury      

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

(95b) ŽD9 

Vymezení: 
Koridor Ostrava-Svinov – Havířov – Český Těšín 

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

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

Změnou č. 2 se do územního plánu doplňuje koridor železniční dopravy DZ14, vymezený 
pro optimalizaci železniční tratě č. 321 Ostrava-Svinov – Havířov – Český Těšín.  
 
6. Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů      

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

     Území obce Albrechtice se tyto úkoly netýkají. 
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B.1.2.  Vyhodnocení souladu Změny č. 2 Územního plánu Albrechtice se Zásadami                         
územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1   

     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. 

5. Vytvoření podmínek pro: 
-  rozvoj polycentrické sídelní struktury podporou kooperačních vazeb spádových obcí,  
-  rozvoj rezidenční, výrobní a obslužné funkce spádových obcí. 
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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. 

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. 
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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. 

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.  
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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 maje-
tek. 

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.   

 

 Rozvojové oblasti a rozvojové osy      

V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, je úze-
mí obce Albrechtice začleněno do rozvojové oblasti republikového významu – OB2 Metro-
politní rozvojové oblasti Ostrava. Současně jsou stanoveny požadavky na využití území, kri-
téria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování. 

Společnými požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území ve všech vymezených 
rozvojových oblastech a osách jsou: 

• Zohledňování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území při vymezování rozvojo-
vých ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury. 

Veškeré přírodní, kulturní i civilizační hodnoty území byly při vymezování zastavitelných 
ploch v platném územním plánu i ve Změně č. 2 respektovány. Koridory dopravní a tech-
nické infrastruktury jsou vymezeny pro záměry nadmístního významu, přebírané ze Zásad 
územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, které územní plán 
nemůže ovlivnit.   

• Vymezování nových ploch pro bydlení, rekreaci a občanskou vybavenost, vždy včetně od-
povídající veřejné infrastruktury a při uplatňování těchto kritérií:  
- preference lokalit dříve zastavěných nebo devastovaných území (brownfields) a v pro-

lukách stávající zástavby;  
- lokality mimo stanovená záplavová území;  
- zachování průchodnosti území.  

Zastavitelné plochy, vymezené v platném územním plánu a ve Změně č. 2 pro novou obyt-
nou výstavbu, výše uvedená kritéria respektují – plochy jsou vymezeny včetně příslušné 
dopravní a technické infrastruktury, nejsou situovány v záplavových územích a neomezí 
průchodnost území; lokality brownfields se na území obce nevyskytují. Zastavitelné plochy 
pro rekreaci ani pro občanské vybavení (s výjimkou ploch pro rozšíření hřbitovů) nejsou 
v platném územním plánu ani ve Změně č. 2 vymezeny.  
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• Uplatňování těchto kritérií při vyhledávání území pro vymezení nových rozvojových ploch 
pro ekonomické aktivity: 
- vazba na významná sídla ve struktuře osídlení; 
- existující nebo plánovaná vazba na nadřazenou síť dopravní infrastruktury;  
- preference lokalit dříve zastavěných nebo devastovaných území (brownfields) a v pro-

lukách stávající zástavby;  
- lokality mimo stanovená záplavová území;  
- zachování průchodnosti území. 

Rozvojové plochy pro nové ekonomické aktivity jsou v platném územním plánu vymezeny 
v minimálním rozsahu, a to výhradně pro aktivity lokálního významu; Změnou č. 2 se vy-
mezuje jedna zastavitelná plocha výroby průmyslové, malé výměry, pro rozšíření stávající-
ho výrobního areálu v lokalitě Bělehrad a jedna zastavitelná plocha výroby zemědělské, 
v lokalitě Pod Pastuchovkou. Všechny vymezené plochy jsou situovány mimo záplavová 
území a neomezí průchodnost území; lokality brownfields se na území obce nevyskytují.  

• Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení a dopravní obsluhy hlavních sídelních center 
a jejich spádového území, včetně podpory rozvoje systémů integrované hromadné do-
pravy ve vazbě na pěší dopravu a cyklodopravu. 

Obec Albrechtice není hlavním sídelním centrem; leží ve spádovém území města Havířova. 
Pro zlepšení dopravního spojení s městem Havířovem je v územním plánu navržena pře-
ložka silnice I. třídy (s označením přeložka silnice I/11), která v současné době územím ob-
ce neprochází, navržená přeložka ale odstraňuje nevhodné vedení této silnice zástavbou 
Havířova a Těrlicka. Systém integrované hromadné dopravy je v obci zaveden, návaznost 
na pěší dopravu a cyklodopravu je zajištěna.  
 
Konkrétní požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách 

v území pro území Metropolitní rozvojové oblasti Ostrava jsou v platném územním plánu 
a ve Změně č. 2 splněny takto: 

- Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení oblasti se sousedními rozvojovými oblastmi 
a osami v ČR (OB8 Olomouc, OB9 Zlín, OS12), na Slovensku (Žilina) a v Polsku (Bielsko-
Biała, Katowice, Opole). 

Přímé vazby na OB8 Olomouc, OB9 Zlín, OS12, na Slovensko ani na Polsko území obce Al-
brechtice nemá a požadavek se jej tedy netýká.    

- Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení oblasti s ostatními částmi MSK, zejména s regi-
ony zahrnutými do specifických oblastí republikového i nadmístního významu (zejména 
Osoblažsko, Krnovsko, Bruntálsko, Rýmařovsko, Budišovsko a Vítkovsko). 

Požadavek na zkvalitnění a rozvoj dopravního spojení s regiony Osoblažska, Krnovska, 
Bruntálska, Rýmařovska, Budišovska a Vítkovska se území obce Albrechtice netýká. 

- Rozvoj letiště L. Janáčka Ostrava-Mošnov včetně navazující průmyslové zóny a posílení 
jejich vazeb: 
- na dálnici D48;  
- na Ostravu a ostatní sídelní centra MSK.  

Netýká se území obce Albrechtice. 
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- Zajištění zásobování rozvojových území energiemi. 

Pro rozvojové plochy, vymezené v platném územním plánu, je navrženo i zásobování ener-
giemi, Změnou č. 2 jsou navrženy krátké úseky STL plynovodu pro plynofikaci zastavitel-
ných ploch, které jsou vymezeny mimo dosah stávajících plynovodů.  

- Vytvoření podmínek pro umístění veřejného logistického centra ve vazbě na letiště L. Ja-
náčka Ostrava-Mošnov. 

Netýká se území obce Albrechtice. 

- Vytvoření podmínek pro umístění republikově významných zařízení energetické in-
frastruktury. 

Podmínky pro zásobování území energiemi včetně rozvoje mezistátního propojení jsou vy-
tvořeny již 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. 

- Podpora využití brownfields jako významných rozvojových a specifických ploch v lokali-
tách Hrušov (Ostrava), Nad Barborou a Barbora (Karviná), včetně vytvoření územních 
podmínek pro jejich napojení na dopravní a technickou infrastrukturu ve vazbě na vlast-
nosti a požadavky okolního území. V případě lokality Hrušov vytvořit územní podmínky 
pro zajištění protipovodňové ochrany území.  

Netýká se území obce Albrechtice. 

- Vytváření územních podmínek pro restrukturalizaci ekonomiky s důrazem na modernizaci 
průmyslu, rozvoj služeb a dalších aktivit se zaměřením na vývoj a výzkum ve vazbě na vy-
soké školství. 

Netýká se území obce Albrechtice; hlavní funkcí obce je funkce obytná, s rozvojem průmys-
lu, služeb většího rozsahu, vývoje ani výzkumu se zde neuvažuje.  

- Vytvoření územních podmínek pro rozvoj lázeňství. 
Netýká se území obce Albrechtice. 

- Polyfunkční využití rekultivovaných a revitalizovaných ploch dotčených těžbou a úpravou 
černého uhlí. 

Netýká se obce Albrechtice, na jejím území se rekultivované ani revitalizované plochy 
po těžbě černého uhlí nevyskytují. 

- Obnova krajiny narušené těžbou černého uhlí. 

Netýká se území obce Albrechtice. 

- Ochrana jedinečných přírodních hodnot CHKO Poodří.  

Netýká se území obce Albrechtice. 
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- Podpora zkvalitnění funkčních a prostorových vazeb se specifickými oblastmi republiko-
vého významu: 
- SOB2 Beskydy;   
- SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník. 

Netýká se území obce Albrechtice; obec nemá funkční ani prostorové vazby na specifické 
oblasti SOB2 Beskydy a SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník. 

- Vytváření územních podmínek pro zřizování ploch zeleně. 

V platném územním plánu jsou plochy pro výsadby veřejně přístupné zeleně vymezeny 
v dostatečném rozsahu, Změnou č. 2 se vypouštějí nebo redukují některé zastavitelné plo-
chy, 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.  

- Pro část rozvojové oblasti dále platí další požadavky na využití území, kritéria a podmínky 
pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování formulované pro speci-
fickou oblast republikového významu SOB4 Karvinsko. 

Viz další text. 
 
Úkoly pro územní plánování, stanovené pro Metropolitní rozvojovou oblast Ostrava: 

- Při zpřesňování ploch a koridorů nadmístního významu včetně územních rezerv a vyme-
zování skladebných částí ÚSES koordinovat vazby a souvislosti s přilehlým územím Polska. 

Netýká se obce Albrechtice, obec nemá vazbu na území Polska. 

- Vymezit plochu pro veřejné logistické centrum ve vazbě na letiště L. Janáčka Ostrava-
Mošnov.   

Netýká se území obce Albrechtice. 

 

 Specifické oblasti      

Specifické oblasti jsou vymezovány v územích, ve kterých se dlouhodobě projevují pro-
blémy z hlediska hospodářského rozvoje, sociodemografických podmínek nebo stavu složek 
životního prostředí. Zároveň se jedná o území specifických přírodních nebo civilizačních hod-
not republikového nebo nadmístního významu. Pro plánování a koordinaci územního rozvoje 
v těchto specifických oblastech se stanovují požadavky na využití území, kritéria a podmínky 
pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování obcí s cílem řešit pro-
blémy a zajistit ochranu specifických hodnot těchto oblastí.  

V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, je po-
tvrzeno zařazení území obce Albrechtice do specifické oblasti republikového významu  
SOB4 – Karvinsko. Současně jsou stanoveny požadavky na využití území, kritéria a podmínky 
pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování. 

Požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území 

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

Netýká se území obce Albrechtice, na území obce se nerostné suroviny netěží.  
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• Komplexní revitalizace území dotčeného těžbou černého uhlí. 

Netýká se území obce Albrechtice, území obce není dotčeno těžbou černého uhlí.   

• Pro tuto specifickou oblast dále platí další požadavky na využití území, kritéria a podmínky 
pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování formulované pro roz-
vojovou oblast republikového významu OB2 Metropolitní rozvojová oblast Ostrava – viz 
předchozí text.  

 
Úkoly pro územní plánování 

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

Netýká se území obce Albrechtice, území obce není postiženo těžbou.   

• Vymezovat v územně plánovací dokumentaci odpovídající plochy pro rozvoj krátkodobé 
rekreace ve vazbě na sídla a jejich bezprostřední okolí. 

Pro krátkodobou rekreaci v obci slouží sportovní areály, zahrádkové osady a plochy veřej-
né zeleně. Stávající plochy jsou v platném územním plánu i ve Změně č. 2 respektovány, 
v platném územním plánu jsou vymezeny zastavitelné plochy pro rozvoj sportovních zaří-
zení i pro založení veřejně přístupné zeleně. Změnou č. 2 se vypouští z územního plánu za-
stavitelná plocha, vymezená pro výstavbu sportovního areálu na Zámostí (tento záměr již 
není platný) a vypouštějí nebo redukují se některé zastavitelné plochy, vymezené 
v platném územním plánu pro výsadbu veřejné zeleně, v souvislosti s redukcí zastavitel-
ných ploch – viz kap. F.3.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby a F.3.3. Sys-
tém sídelní zeleně.  

- Vymezovat v územně plánovací dokumentaci odpovídající plochy veřejných prostranství, 
veřejné zeleně a plochy pro rozvoj krátkodobé rekreace ve vazbě na sídla a jejich bezpro-
střední okolí. 

Plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně jsou v dostatečném rozsahu vymezeny již 
v platném územním plánu, Změnou č. 2 se nové plochy nevymezují, v souvislosti s redukcí 
zastavitelných ploch, vymezených v platném územním plánu se ale některé navržené plo-
chy veřejné zeleně ruší nebo redukují. 

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

 

 Plochy a koridory nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, 
ÚSES a územních rezerv      

     V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, jsou na 
území obce Albrechtice vymezeny následující plochy a koridory nadmístního významu: 

D32  Životice – Český Těšín, přeložka, dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy    

DZ14  Optimalizace celostátní tratě č. 321 Ostrava-Svinov – Havířov – Český Těšín 

EZ6   TS 110/22 kV Karviná-Doly včetně přívodního vedení VVN 110 kV z TS Albrechtice  
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E10  Vedení EZS – TR Albrechtice (VVN), vedení 1x110 kV pro vyvedení výkonu z EZS, 
včetně rozvodny 110 kV 

P2  (PZP Třanovice-) hranice okresu Karviná – Karviná Doly (VTL), výstavba plynovodu 
DN 500 pro oblast Karviná-Doly 

P5 Rekonstrukce stávajícího VTL plynovodu DN 500 v trase Albrechtice – Český Těšín – 
s přeložkou části stávající trasy mimo zastavěné území 

P22  rekonstrukce stávajícího VTL plynovodu DN 500 v trase (Havířov) – Horní Suchá – 
Albrechtice s přeložkou části stávající trasy mimo zastavěné území 

regionální biokoridor ÚSES č. 618 

regionální biocentrum ÚSES č. 163 Loucký les. 

Koridor D32 pro přeložku dvoupruhové směrově nedělené silnice I. třídy Životice – Český Těšín 
je v platném územním plánu vymezen jako zastavitelná plocha dopravy silniční DS č. Z117, 
s bližší specifikací jako „přeložka silnice I/11“. Změnou č. 2 se vymezení zastavitelné plochy 
č. Z117 nemění, mění se ale její specifikace na „přeložku silnice I. třídy“, v souladu s výše uve-
deným zněním koridoru D32 dle ZÚR MSK. 

Koridor DZ14 pro optimalizaci celostátní tratě č. 321 Ostrava-Svinov – Havířov – Český Těšín 
v platném územním plánu vymezen není a Změnou č. 2 je do územního plánu doplněn. 

Koridory pro výše uvedené záměry technické infrastruktury nadmístního významu jsou 
v platném územním plánu vymezeny; Změnou č. 2 se jejich vymezení mění takto: 

P2  (PZP Třanovice-) hranice okresu Karviná – Karviná Doly (VTL), výstavba plynovodu 
DN 500 pro oblast Karviná-Doly – vymezení koridoru P2 je zúženo na celkovou šířku 
20 m, aby podmínky stanovené pro jeho využití omezovaly dotčené území v co nej-
menším rozsahu; v rámci projednávané Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje se již koridor P2 ruší (vypouští), protože šlo o záměr pře-
vzatý do ZÚR MSK z ÚPN VÚC  Ostrava – Karviná, který již není platný  

P5 Rekonstrukce stávajícího VTL plynovodu DN 500 v trase Albrechtice – Český Těšín – 
s přeložkou části stávající trasy mimo zastavěné území – koridor vymezený v plat-
ném územním plánu je upraven podle územně analytických podkladů ORP Havířov, 
5. úplné aktualizace 2020; jde o dílčí odchylky od původního vymezení, zejména 
ve východní části území obce 

P22  Rrekonstrukce stávajícího VTL plynovodu DN 500 v trase (Havířov) – Horní Suchá – 
Albrechtice s přeložkou části stávající trasy mimo zastavěné území – rekonstrukce 
stávajícího VTL plynovodu DN 500 v trase Horní Suchá – Albrechtice již byla prove-
dena v r. 2018, v mírně odlišné trase; původní vedení VTL plynovodu v tomto úseku 
bylo zrušeno; v této části trasy VTL plynovodu je proto koridor P22 zrušen, v úseku 
s navrženou přeložkou trasy mimo zastavěné území zůstává beze změny.  

Regionální biokoridor ÚSES č. 618 je v platném územním plánu vymezen v poněkud odlišné 
trase vůči Zásadám územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1; 
Změnou č. 2 je trasa uvedena do souladu se ZÚR MSK a tím je zároveň i zajištěna návaznost 
na územní plán sousední obce Stonavy. 

Regionální biocentrum ÚSES č. 163 Loucký les je v platném územním plánu vymezeno v sou-
ladu se ZÚR MSK a Změnou č. 2 se nemění. 
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 Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot území 

V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, jsou 
vymezena území kumulovaných přírodních, kulturních a civilizačních hodnot nadmístního 
významu – území obce Albrechtice spadá do území civilizačních hodnot nadmístního vý-
znamu, kterými jsou funkční polycentrická sídelní struktura Ostravské aglomerace (dle bo-
du 74a) a hustá a hierarchizovaná dopravní infrastruktura ve východní části území kraje – 
silniční a železniční síť včetně mezinárodního Letiště Ostrava (dle bodu 74c).  

     V územích vymezených hodnot jsou stanovena kritéria a podmínky pro rozhodování; 
funkční polycentrické sídelní struktury Ostravské aglomerace se týkají následující: 

- Chránit vizuální význam kulturních a civilizačních dominant industrializované krajiny Os-
travska včetně zachování industriálního, urbanistického a architektonického dědictví; 
podporovat rozšíření nelesní zeleně.  

Kulturní dominantou území obce Albrechtice je kostel sv. Petra a Pavla. Jeho vizuální pů-
sobení je v platném územním plánu chráněno stanovením maximální výškové hladiny pře-
vážné většiny nové výstavby 2 NP a podkroví; Změnou č. 2 se toto ustanovení nemění. In-
dustriální dominanty se na území obce nenacházejí. Výsadba nelesní zeleně je navržena 
v chybějících částech ÚSES a obecně je v krajině přípustná. 
 
Pro rozhodování v území vymezených hodnot jsou v bodě 76. stanoveny obecné úkoly 

pro územní plánování a požadavky na využití území: 

- Vytvářet územní podmínky pro zachování vizuálního vlivu vymezených přírodních, kul-
turních a civilizačních hodnot. Vymezovat plochy pro výrazově konkurenční záměry jen 
ve výjimečných a zvláště odůvodněných případech a ve veřejném zájmu. 

V platném územním plánu i ve Změně č. 2 jsou veškeré přírodní, kulturní a civilizační 
hodnoty maximálně chráněny a respektovány, plochy pro výrazově konkurenční záměry 
nejsou vymezeny.   

- Při upřesňování ploch a koridorů staveb dopravní a technické infrastruktury minimalizo-
vat riziko narušení vymezených hodnot a jejich vizuálního vlivu v závislosti na konkrét-
ních terénních podmínkách vhodným vymezením koridoru trasy a lokalizací staveb. 

Koridory dopravní a technické infrastruktury, vymezené v platném územním plánu 
a upravené ve Změně č. 2, jsou přebírány ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského 
kraje, ve znění Aktualizace č. 1; územním plánem nelze jejich trasy vzhledem k Zásadám 
územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, měnit. 

 
Dále jsou pro celé území Moravskoslezského kraje stanoveny civilizační hodnoty území 

nadmístního významu: 

- Vybavení území technickou infrastrukturou a její kvalitativní úroveň (bod 74d). 

Vybavení území obce Albrechtice je dobré – dodávka pitné vody je zajištěna ze zdrojů Os-
travského oblastního vodovodu, v odpovídající kvalitě a dostatečné kapacitě, v obci je vy-
budována kanalizační síť, zakončená na obecní čistírně odpadních vod, obec je plošně ply-
nofikována. V platném územním plánu je navrženo rozšíření vodovodu i kanalizace do lo-
kalit, kde tyto sítě dosud vybudovány nejsou a pro vymezené zastavitelné plochy. Změnou 
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č. 2 se koncepce rozvoje technické infrastruktury zásadně nemění, jsou provedeny pouze 
drobné úpravy v návaznosti na vymezení zastavitelných ploch. 

- Dostupnost krátkodobé i dlouhodobé rekreace v kvalitním přírodním prostředí (bod 74e). 

Obec Albrechtice není obcí s rekreační funkcí; možnosti krátkodobé rekreace obyvatel obce 
poskytují sportovní areály, zahrádkové osady a lesní porosty na území obce, rekreační ob-
last Beskydy je velmi dobře dostupná – leží ve vzdálenosti cca 40 km. 

 

 Stanovení cílových kvalit krajin včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo 
dosažení 

     Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, dále vyme-
zují typy krajin jako jednotlivé specifické krajiny a jako dílčí skladebné části oblastí specific-
kých krajin. Pro každou specifickou krajinu ZÚR MSK stanovují charakteristické znaky a cílové 
kvality včetně podmínek pro jejich zachování nebo dosažení.  

     Společnými podmínkami k dosažení cílových kvalit krajiny ve specifických krajinách, 
na jejichž území leží vymezené kumulované přírodní, kulturní a civilizační hodnoty nadmíst-
ního významu, jsou:  

- Dbát na zachování vizuálního vlivu přírodních a kulturních dominant v krajinných panora-
matech i v dílčích scenériích, minimalizovat narušení pohledové siluety vymezených hod-
not v krajinných panoramatech konkurenčními stavbami. 

V platném územním plánu ani ve Změně č. 2 nejsou vymezeny žádné zastavitelné plochy 
ani plochy přestavby, které by umožnily realizaci staveb narušujících pohledovou siluetu 
kulturní dominanty obce – kostela sv. Petra a Pavla, převážnou část vymezených zastavi-
telných ploch tvoří plochy určené pro výstavbu rodinných domů. Přírodní dominanty se 
na území obce ani v jejím blízkém okolí nenacházejí.  

- Respektovat „genius loci“ území kumulovaných přírodních, kulturních a civilizačních hod-
not. 

Genius loci obce Albrechtice, který je tvořen především charakterem rozptýlené zástavby 
(tzv. slezská zástavba), lesními porosty a lužními porosty podél toků Stonávky a Chotěbuz-
ky, není v platném územním plánu ani ve Změně č. 2 narušen.  

 
     Západní část území obce Albrechtice spadá do oblasti specifických krajin Ostravské pán-
ve (E), do specifické krajiny Ostrava – Karviná (E-01), východní část a jižní okraj území obce 
do oblasti specifických krajin Beskydského podhůří (F), do specifické krajiny Třinec – Těšín 
(F-06). Hranici mezi oběma specifickými krajinami tvoří silnice III/4743 a III/4749.  

Specifická krajina Ostrava – Karviná (E-01)   

Charakteristické znaky krajiny: 
- Památkově a urbanisticky hodnotné soubory městské zástavby (Karviná-Fryštát, Ostrava-

Poruba, Ostrava-Přívoz a Ostrava-Vítkovice, Ostrava-Hrabůvka – Jubilejní kolonie, Haví-
řov).  

- Slezská zástavba v území mezi řekou Ostravicí a státní hranicí.  
- Hustá síť vodních toků (Odra, Opava, Ostravice, Lučina) a vodních ploch (rybniční soustavy 

podél Vrbické, resp. Rychvaldské stružky mezi Vrbicí, Novým Bohumínem a Orlovou, zato-
pené poklesové kotliny, odkaliště).  
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- Enklávy lesních celků v prostoru mezi Ostravou, Vratimovem, Havířovem a Orlovou.  
- Halda Ema – významná dominanta a vyhlídkový bod Ostravy.  
- Hustě osídlená industriální krajina s vysokým zastoupením antropogenních tvarů a struk-

tur včetně enkláv nelesní zeleně vzniklých primární sukcesí na antropicky přeměněných 
plochách, pohledové dominanty průmyslových a těžebních areálů, výrazné liniové struk-
tury sítí dopravní a technické infrastruktury.   

Cílové kvality  

Cílová kvalita (CK) Platnost CK v rámci specifické krajiny 

Polyfunkční krajina s významnou sídelní                                  
a výrobní funkcí, s hustou sítí staveb dopravní                    
a technické infrastruktury. Intenzivně                               
urbanizovaná krajina s památkově a urbanisticky 
hodnotnými soubory městské zástavby                                     
a historickými průmyslovými areály jako stopami 
industriálního využití. Krajina s postupným                                   
nárůstem revitalizovaných, přírodě blízkých 
ploch (s pásy a plochami tvořenými zachovalými 
lesními celky, břehovými porosty podél vodních 
toků a postupně doplňovaným systémem                   
přírodně hodnotných prvků nelesní zeleně).  

Celé území specifické krajiny E-01. 

Revitalizovaná antropicky přeměněná krajina            
se stopami těžební a související činnosti                         
s obnovenou urbanistickou strukturou                         
a souvislými plochami zeleně, částečně                      
ponechanými přirozené sukcesi. 

Níže uvedená katastrální území ve správních            
obvodech obcí:  
Karviná: v celém rozsahu nebo větší část k.ú.           
Louky nad Olší, Darkov, Karviná-Doly, Staré Město 
u Karviné a částečně k.ú. Karviná-město a Ráj.  
Doubrava: (k.ú. Doubrava u Orlové, v celém           
rozsahu) - Dětmarovice (částečně k.ú. Dětmarovi-
ce a Koukolná).  
Orlová: v celém rozsahu nebo větší část k.ú. Lazy       
u Orlové a Orlová, částečně k.ú. Horní Lutyně                 
a Poruba u Orlové. 
Petřvald:  částečně k.ú. Petřvald u Karviné. 
Havířov: částečně k.ú. Dolní Suchá a Prostřední 
Suchá).  
Horní Suchá:  (částečně k.ú. Horní Suchá).  
Stonava:  k.ú. Stonava, v celém rozsahu. 
Albrechtice: částečně k.ú. Albrechtice u Českého 
Těšína. 

Krajina s enklávami rozptýlené tzv. slezské             
zástavby. 

K.ú. Skřečoň, Záblatí, Rychvald, Heřmanice,                              
Michálkovice, Radvanice Bartovice, Horní Datyně, 
Václavovice, Šenov, Petřvald, Rychvald, Lutyně, 
Dolní Lutyně, Prstná, Petrovice u Karviné, Dolní 
Marklovice, Havířov město, Dolní Datyně,                   
Bludovice, Prostřední Bludovice a Životice.  

Krajina se zachovanou historickou rybniční           
soustavou. 

K.ú. Vrbice, Pudlov, Nový Bohumín, Záblatí,                
Rychvald, Lutyně, Poruba. 
Netýká se území obce Albrechtice. 
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Podmínky pro zachování a dosažení cílových kvalit: 

- Koordinovat zájmy těžby černého uhlí s ochranou civilizačních, kulturně historických 
a přírodních hodnot území. 

Netýká se území obce Albrechtice, na území obce těžba černého uhlí neprobíhá.   

- Nové rozvojové plochy pro bydlení vymezovat s ohledem na skutečnou potřebu vycháze-
jící ze sociodemografické prognózy území, s ohledem na celkovou urbanistickou koncepci 
sídel, ochranu volné krajiny, občanskou vybavenost a dostupnost dopravní a technické in-
frastruktury.  

Vymezení zastavitelných ploch smíšených obytných v platném územním plánu vychází 
z demografické prognózy vývoje počtu obyvatel, respektuje strukturu a charakter stávající 
zástavby a zásady ochrany volné krajiny, krajinného rázu a přírodních hodnot území; za-
stavitelné plochy jsou vymezeny v dosahu dopravní i technické infrastruktury. Změnou č. 2 
se vymezuje 30 nových zastavitelných ploch, určených pro obytnou výstavbu, a naopak 
poměrně velký rozsah zastavitelných ploch bydlení v rodinných domech BI, vymezených 
v platném územním plánu a dlouhodobě nevyužitých, se Změnou č. 2 z územního plánu 
vypouští.  

- Postupně revitalizovat brownfields a plochy dotčené ukončenou těžbou, resp. úpravou 
černého uhlí a podporovat jejich polyfunkční využití v návaznosti na potřeby a charakter 
okolního území.  

Netýká se území obce Albrechtice, na území obce těžba černého uhlí neprobíhá.   

- Citlivě využívat dochované historické soubory a technická zařízení jako cenné stopy in-
dustriálního využití krajiny. 

Netýká se území obce Albrechtice; na území obce se historické soubory ani technická zaří-
zení, dokládající industriální minulost krajiny, nenacházejí, nemovité kulturní památky 
na území obce nemají vazbu na industriální historii regionu. 

- Chránit enklávy rozptýlené zástavby před nadměrným zahušťováním novou zástavbou. 

Vzhledem k tomu, že část zástavby obce Albrechtice má historicky charakter rozptýlené 
zástavby, směřuje zájem o novou výstavbu zčásti opět do těchto lokalit, kde je již vybudo-
vána dopravní a zčásti i technická infrastruktura; zastavitelné plochy, vymezené v platném 
územním plánu a ve Změně č. 2, tyto enklávy doplňují, avšak rozvolněný charakter zástav-
by zůstává i nadále zachován.   

- Zachovat celistvost lesních celků v prostoru mezi Ostravou, Vratimovem, Havířovem 
a Orlovou.  

Netýká se území obce Albrechtice.  

- Postupně posilovat systém zelených ploch a pásů v krajině. 

Stávající pásy krajinné zeleně, které tvoří především porosty podél vodních toků, jsou 
v platném územním plánu zachovány a doplněny návrhem výsadby zeleně v rámci chybějí-
cích biokoridorů ÚSES. Změnou č. 2 se do ploch krajinné zeleně nezasahuje.  

- V rámci cílené rekultivace nebo přirozené sukcese na antropicky přeměněných plochách 
chránit a postupně doplňovat strukturu nelesní zeleně o přírodně hodnotné prvky.  
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Antropicky přeměněné plochy vhodné k rekultivaci se na území obce nevyskytují, stávající 
nelesní krajinná zeleň je v platném územním plánu i ve Změně č. 2 zachována a chráněna 
a doplněna návrhem výsadby zeleně v rámci chybějících biokoridorů ÚSES.   

- Podporovat úlohu krajinných os tvořených sítí vodních toků s doprovodem břehových 
porostů (Odra, Opava, Ostravice, Lučina, Stonávka a jejich přítoky) a ochranu přirozených 
odtokových poměrů v údolních nivách.  

Na území obce Albrechtice jde především o toky Stonávky a Chotěbuzky a jejich břehové 
porosty. Tyto krajinné osy jsou v platném územním plánu i ve Změně č. 2 ponechány 
bez zásahu, funkce doprovodné zeleně těchto toků je posílena jejich vymezením jako sou-
částí územního systému ekologické stability.    

- Zohlednit roli historické rybniční soustavy v krajině mezi Vrbicí, Rychvaldem a Orlovou. 

Netýká se území obce Albrechtice.  
 

Specifická krajina Třinec – Těšín (F-06)   

Charakteristické znaky krajiny: 
- Vodní nádrže Žermanice a Těrlicko.  
- Slezská zástavba.  
- Hustá síť vodních toků s doprovodem břehových porostů (Olše, Tyra, Stonávka, Ropičan-

ka, Lučina a jejich přítoky).  
- Výrazný krajinný rámec okrajů Moravskoslezských a Slezských Beskyd.  

Cílové kvality  

Cílová kvalita (CK) Platnost CK v rámci specifické krajiny 

Urbanizovaná průmyslově sídelní krajina v pásu 
mezi Třincem a Českým Těšínem s postupnou 
stabilizací rozsahu zastavěných a ostatních ploch 
a důslednou ochranou přírodních nebo přírodě 
blízkých ploch.  

K.ú. Lyžbice, Staré Město, Dol. Líštná, Konská, 
Český Těšín. 
Netýká se území obce Albrechtice. 

Krajina s převahou rekreační funkce v okolí                     
vodních nádrží Žermanice a Těrlicko.  

Rekreační prostor VN Žermanice: k.ú. Žermanice, 
Pitrov, Soběšovice, Volovec, Dol. Domaslavice, 
Hor. Domaslavice, Kocurovice, Lučina.  
Rekreační prostor VN Těrlicko:  k.ú. Hor. Těrlicko, 
Dol. Těrlicko, Životice. 
Netýká se území obce Albrechtice. 

Polyfunkční otevřená převážně zemědělská                                          
krajina, mozaikovitě rozčleněná menšími lesními 
celky, vodními toky s doprovodem břehových 
porostů a prvky rozptýlené nelesní zeleně;                      
ve struktuře osídlení převaha malých sídel                         
a rozptýlené slezské zástavby, výrazné uplatnění 
koridorů páteřních sítí dopravní a technické        
infrastruktury.  

Celé území specifické krajiny F-06 s výjimkou k.ú. 
Lyžbice, Staré Město, Dol. Líštná, Konská, Český 
Těšín, k.ú. Žermanice, Pitrov, Soběšovice, Volovec, 
Dol. Domaslavice, Hor. Domaslavice, Kocurovice, 
Lučina, Hor. Těrlicko, Dol. Těrlicko, Životice. 

Krajina s významným působením lokálních                    
kulturních dominant (zámek a kostel v Hnojníku, 
kostel a zámek v Ropicích, zámky v Horních                      
a Dolních Tošanovicích, kostel ve Vidíkově).  

Okruh viditelnosti lokálních dominant.  
Netýká se území obce Albrechtice. 
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Krajina s vizuálním významem hřbetů a vrcholů 
Moravskoslezských Beskyd jako krajinného                   
rámce pohledových scenerií této specifické                 
krajiny. 

Celé území specifické krajiny F-06.  
 

Podmínky pro zachování a dosažení cílových kvalit: 

- Zachovat stávající strukturu venkovského osídlení s převahou malých sídel a rozptýlené 
zástavby. Omezit rostoucí plošný rozsah nové obytné zástavby u venkovských sídel a za-
hušťování rozptýlené zástavby. 

Stávající struktura zástavby s velkým podílem zástavby rozptýlené je v platném územním 
plánu i ve Změně č. 2 zachována.  Plošný rozsah zastavitelných ploch, vymezených v plat-
ném územním plánu a ve Změně č. 2 odpovídá atraktivitě obce ležící v blízkosti velkého 
města Havířova; v rámci prověření využití zastavitelných ploch, vymezených v platném 
územním plánu, se část zastavitelných ploch bydlení v rodinných domech BI, které jsou 
dlouhodobě nevyužité, Změnou č. 2 z územního plánu vypouští. Zahušťování rozptýlené 
zástavby se nelze zcela vyhnout – vzhledem k charakteru stávající rozptýlené zástavby, si-
tuované u stávajících komunikací, převážně s vybudovanou technickou infrastrukturou, je 
tlak na další výstavbu v lokalitách s rozptýlenou zástavbou značný a v řadě případů jde 
o logické doplnění zástavby bez nároků na investice do veřejné infrastruktury. 

- Při vymezování nových zastavitelných území respektovat pohledový obraz, dochované 
krajinné struktury a ostatní hodnoty této specifické krajiny. 

V platném územním plánu ani ve Změně č. 2 nejsou vymezeny žádné zastavitelné plochy, 
které by narušovaly pohledový obraz, krajinné struktury a ostatní hodnoty krajiny.   

- Zachovat charakter otevřené zemědělské krajiny s mozaikou polí, luk a pastvin rozčleně-
ných menšími lesními celky, liniemi vodních toků s doprovodem břehových porostů 
a segmenty nelesní krajinné zeleně, včetně přirozených odtokových poměrů v údolních 
nivách Olše, Ropičanky, Stonávky a Lučiny. 

V platném územním plánu i ve Změně č. 2 zůstává charakter otevřené zemědělské krajiny 
zachován, do krajinné nelesní zeleně včetně břehových porostů vodních toků se nezasahu-
je.  

- Chránit lokální kulturní dominanty venkovských sídel před snížením jejich vizuálního vý-
znamu v krajinné scéně vlivem necitlivé zástavby.  

V platném územním plánu ani ve Změně č. 2 nejsou vymezeny žádné zastavitelné plochy, 
které by mohly narušit vizuální působení lokálních dominant.  

 

 Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření 

V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, jsou 
na území obce Albrechtice vymezeny následující veřejně prospěšné stavby a veřejně pro-
spěšná opatření: 
- D32  Životice – Český Těšín, přeložka, dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy  
- DZ14 Optimalizace celostátní tratě č. 321 Ostrava-Svinov – Havířov – Český Těšín 
- EZ6  TS 110/22 kV Karviná-Doly včetně přívodního vedení VVN 110 kV z TS Albrechtice  
- E10  Vedení EZS – TR Albrechtice (VVN), vedení 1x110 kV pro vyvedení výkonu z EZS, 

včetně rozvodny 110 kV 
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- P2 PZP Třanovice – Karviná Doly (VTL), výstavba plynovodu DN 500 pro oblast Karvi-
ná-Doly 

- P5   Rekonstrukce stávajícího VTL plynovodu DN 500 v trase Albrechtice – Český Těšín 
– s přeložkou části stávající trasy mimo zastavěné území 

- P22  rekonstrukce stávajícího VTL plynovodu DN 500 v trase (Havířov) – Horní Suchá – 
Albrechtice s přeložkou části stávající trasy mimo zastavěné území 

- regionální biokoridor ÚSES č. 618 
- regionální biocentrum ÚSES č. 163 Loucký les. 

      Výše uvedené veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření jsou vymezeny již 
v platném územním plánu s jedinou výjimkou – v platném územním plánu není vymezena 
veřejně prospěšná stavba DZ14 Optimalizace celostátní tratě č. 321 Ostrava-Svinov – Havířov 
– Český Těšín; Změnou č. 2 je do územního plánu doplněna. Vymezení veřejně prospěšných 
staveb P2, P5 a P22 se Změnou č. 2 mění takto: 

P2  (PZP Třanovice-) hranice okresu Karviná – Karviná Doly (VTL), výstavba plynovodu 
DN 500 pro oblast Karviná-Doly – vymezení koridoru P2 je zúženo na celkovou šířku 
20 m, aby podmínky stanovené pro jeho využití omezovaly dotčené území v co nej-
menším rozsahu; v rámci projednávané Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje se již koridor P2 ruší (vypouští), protože šlo o záměr pře-
vzatý do ZÚR MSK z ÚPN VÚC  Ostrava – Karviná, který již není platný  

P5 Rekonstrukce stávajícího VTL plynovodu DN 500 v trase Albrechtice – Český Těšín – 
s přeložkou části stávající trasy mimo zastavěné území – koridor vymezený v plat-
ném územním plánu je upraven podle územně analytických podkladů ORP Havířov, 
5. úplné aktualizace 2020; jde o dílčí odchylky od původního vymezení, zejména 
ve východní části území obce 

P22  Rekonstrukce stávajícího VTL plynovodu DN 500 v trase (Havířov) – Horní Suchá – 
Albrechtice s přeložkou části stávající trasy mimo zastavěné území – rekonstrukce 
stávajícího VTL plynovodu DN 500 v trase Horní Suchá – Albrechtice již byla prove-
dena v r. 2018, v mírně odlišné trase; původní vedení VTL plynovodu v tomto úseku 
bylo zrušeno; v této části trasy VTL plynovodu je proto koridor P22 zrušen, v úseku 
s navrženou přeložkou trasy mimo zastavěné území zůstává beze změny.  

Vymezení veřejně prospěšného opatření – regionálního biokoridoru ÚSES č. 618 – je Změnou 
č. 2 upraveno. Regionální biokoridor ÚSES č. 618 je v platném územním plánu vymezen 
v poněkud odlišné trase vůči Zásadám územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění 
Aktualizace č. 1; Změnou č. 2 je trasa uvedena do souladu se ZÚR MSK a tím je zároveň i za-
jištěna návaznost na územní plán sousední obce Stonavy. 

Vymezení ostatních veřejně prospěšných staveb a opatření se Změnou č. 2 nemění.  
  

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

- Rozšíření transformovny 110/22 kV Albrechtice – toto rozšíření již bylo realizováno, plocha 
původně vymezená pro rozšíření TS je již v platném územním plánu vymezena jako stávají-
cí/stabilizovaná; s dalším rozšíření TS se neuvažuje. 
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B.2. Vyhodnocení souladu Změny č. 2 Územního plánu Albrechtice s cíli a úkoly územního 
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hod-
not v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 

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

 
§ 18 Cíle územního plánování 

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

Podmínky pro zlepšení životního prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro zlepšení soudržnosti 
společenství obyvatel území obce jsou vytvořeny již v platném územním plánu; Změnou č. 2 
se tyto podmínky nemění. Realizací záměrů obsažených v platném územním plánu 
a ve Změně č. 2 nedojde ke střetům se zájmy ochrany přírody, ani k ohrožení atraktivity 
bydlení, a to ani pro současné generace ani pro generace budoucí. 

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

Komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání řešeného území při zachování 
souladu veřejných a soukromých zájmů je obsaženo již v platném územním plánu. Změnou 
č. 2 se stanovená celková koncepce rozvoje obce podstatně nemění, jejím obsahem je přede-
vším vymezení 32 nových zastavitelných ploch drobných výměr, převážně ploch určených 
pro novou obytnou výstavbu, při zachování podmínek prostorového uspořádání území 
a při zohlednění souladu veřejných a soukromých zájmů v území. V zájmu zohlednění veřej-
ných a soukromých zájmů v území jsou naopak z územního plánu vypuštěny některé původně 
vymezené zastavitelné plochy, na kterých není dlouhodobě výstavba realizována; Změnou 
č. 2 tak dochází ke snížení předpokládaných záborů zemědělské půdy.  

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

Ochrana veřejných zájmů v řešeném území, vyplývajících ze stavebního zákona a ze zvláštních 
právních předpisů, je ve Změně č. 2 respektována – viz kap B.3. Vyhodnocení souladu Změny 
č. 2 Územního plánu Albrechtice s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 
a kap. B.4. Vyhodnocení souladu Změny č. 2 Územního plánu Albrechtice s požadavky zvlášt-
ních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporů.   

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační 
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom 
chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. 
S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 
ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují 
s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 
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Přírodní hodnoty na území obce Albrechtice představují především lesní porosty a břehová 
doprovodná zeleň vodních toků; do těchto ploch platný územní plán ani Změna č. 2 nezasahu-
je ani je nijak neohrozí. Kulturní a civilizační hodnoty v řešeném území představuje několik 
nemovitých kulturních památek, všechny jsou platným územním plánem i Změnou č. 2 re-
spektovány. Ochrana nezastavěného území a nezastavitelných pozemků je zajištěna stano-
vením přípustného a nepřípustného využití nezastavěných a nezastavitelných ploch již 
v platném územním plánu, kdy se na těchto plochách s výjimkou velmi omezeného rozsahu 
staveb nepřipouští žádná nová výstavba, v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona.   

Zastavitelné plochy, vymezené Změnou č. 2, jsou převážně určeny pro obytnou výstavbu; 
v rámci zpracování Změny č. 2 byly všechny požadavky velmi pečlivě prověřeny a vyhodnoce-
ny z hlediska rozvojových potenciálů území a z hlediska ochrany přírody a krajiny.  

(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná 
opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu 
přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové ko-
munikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování 
jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití 
pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, eko-
logická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvede-
ných staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi 
bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, 
pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. 

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

 
§ 19 Úkoly územního plánování 

(1) Úkolem územního plánování je zejména 

a) Zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty. 

Tato zjištění a posouzení byla nedílnou součástí zpracování Územního plánu Albrechtice 
a Změnou č. 2 byla aktualizována – byl aktualizován zákres a výčet památných stromů, byl 
doplněn zákres poddolovaného území č. 4584 Stonava na severní hranici území obce a byl 
doplněn zákres ochranného pásma lesa (vzdálenosti 50 m od okraje lesních pozemků) pod-
le aktuálních údajů katastrální mapy. 

b) Stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty 
a podmínky území. 

Urbanistická koncepce rozvoje obce, stanovená v platném územním plánu, se Změnou č. 2 
nemění a plně respektuje hodnoty a podmínky území. 

c) Prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich 
přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geolo-
gickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. 

V rámci zpracování Změny č. 2 byly všechny požadavky na změny v území velmi pečlivě 
prověřeny a vyhodnoceny z hlediska rozvojových potenciálů území, z hlediska veřejných 
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zájmů, zejména ochrany přírody a krajiny a z hlediska vlivu na veřejnou infrastrukturu 
a její hospodárné využívání, přičemž část požadavků na změnu využití území, které byly 
v rámci Změny č. 2 prověřovány, nebyla právě z uvedených důvodů akceptována – viz kap. 
C. Vyhodnocení splnění požadavků zadání Změny č. 2 Územního plánu Albrechtice.  

d) Stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové 
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a ve-
řejných prostranství. 

Pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití jsou v platném územním plánu stano-
veny podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu, omezující intenzitu 
využití pozemků a maximální výšku zástavby. Změnou č. 2 jsou provedeny dílčí úpravy 
těchto podmínek – podrobně viz kap. F.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdíl-
ným způsobem využití. 

e) Stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořá-
dání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazují-
cího území. 

Podmínky pro provedení změn v území, zejména pro umístění a uspořádání staveb, tj. 
podmínky pro využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, jsou stanoveny 
v platném územním plánu tak, aby byl zachován stávající charakter zástavby a aby nebyla 
omezena využitelnost navazujícího území. Změnou č. 2 se tyto podmínky zásadně nemění, 
jsou provedeny pouze drobné korekce těchto podmínek – viz kap. F.6. Stanovení podmínek 
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

f) Stanovovat pořadí změn v území (etapizaci). 

Pořadí změn v území je stanoveno v platném územním plánu v návaznosti na záměry vý-
stavby vodovodu a kanalizace v jednotlivých částech obce; Změnou č. 2 se stanovená eta-
pizace pro většinu vymezených zastavitelných ploch ruší – viz kap. F.11. Stanovení pořadí 
změn v území (etapizace). 

g) Vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 
a pro odstraňování jejich důsledků, a to především přírodě blízkým způsobem. 

Na území obce Albrechtice se vznik ekologických ani přírodních katastrof nepředpokládá, 
opatření pro snižování jejich nebezpečí se nenavrhují; ve stanoveném záplavovém území 
nejsou vymezeny žádné zastavitelné plochy. 

h) Vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn. 

Obec Albrechtice má především funkci obytnou, jen velmi omezeně funkci výrobní; pra-
covní příležitosti obyvatelům obce poskytují blízká sousední města; pro vznik významnější-
ho počtu pracovních příležitostí nemá obec předpoklady. 

i) Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení 
a pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu. 

Podmínky pro obnovu, ale zejména pro rozvoj sídelní struktury, jsou vytvořeny již 
v platném územním plánu vymezením zastavitelných ploch, určených pro novou obytnou 
výstavbu včetně související dopravní a technické infrastruktury a včetně souvisejících ve-
řejných prostranství. Změnou č. 2 se vymezuje 30 nových zastavitelných ploch, určených 
pro obytnou výstavbu, tedy ploch pro rozvoj obytné funkce. Plochy pro rozvoj rekreace 
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nejsou v platném územním plánu ani ve Změně č. 2 vymezeny, obec Albrechtice není obcí 
s rekreační funkcí. 

j) Prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků 
z veřejných rozpočtů na změny v území. 

Vymezení zastavitelných ploch v platném územním plánu i ve Změně č. 2 respektuje poža-
davky na hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů; vymezené zastavitelné 
plochy jsou v převážné většině situovány u stávajících komunikací, v řadě případů 
i s vybudovanou technickou infrastrukturou, tedy bez nároků na prostředky z veřejných 
rozpočtů. 

k) Vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany. 

Obecné požadavky civilní ochrany jsou v platném územním plánu i ve Změně č. 2 respekto-
vány, konkrétní požadavky nebyly zjištěny. 

l) Určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území. 

Na území obce Albrechtice nejsou žádné plochy, které by vyžadovaly asanační, rekon-
strukční nebo rekultivační zásahy. 

m) Vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativ-
ními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní 
předpis nestanoví jinak. 

Výstavba na zastavitelných plochách, vymezených Změnou č. 2, nebude mít negativní vliv 
na území, kompenzační opatření se proto nestanovují. 

n) Regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů. 

Změnou č. 2 se nevymezují žádné plochy určené pro využívání přírodních zdrojů. 

o) Uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování 
a ekologie a památkové péče. 

Při zpracování Změny č. 2 byly využity veškeré dostupné podklady, vztahující se 
k řešenému území a k dané problematice.  

 
(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, územního 

rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj 
území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí, 
ve kterém se určí, popíšou a posoudí možné významné vlivy na životní prostředí 
vyplývající z politiky územního rozvoje, územního rozvojového plánu, zásad územního 
rozvoje nebo územního plánu a rozumná náhradní řešení s přihlédnutím k cílům 
posuzovaných dokumentů. Náležitosti tohoto posouzení jsou stanoveny v příloze k 
tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na předmět ochrany a celistvost evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti. 

Předpoklady pro udržitelný rozvoj území, tj. pro vyvážený vztah územních podmínek 
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyva-
tel území obce jsou vytvořeny již v platném územním plánu; Změnou č. 2 se tyto předpo-
klady nemění. Posouzení vlivů Změny č. 2 na udržitelný rozvoj území a posouzení vlivů 
Změny č. 2 na životní prostředí je obsahem samostatných svazků (III. Vyhodnocení vlivů 
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Změny č. 2 Územního plánu Albrechtice na udržitelný rozvoj území; Změna č. 2 ÚP Albrech-
tice – Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí dle zákona 
č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb.). Posouzení vlivů Změny č. 2 
na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality a ptačí oblasti nebylo poža-
dováno. 

 

B.3.  Vyhodnocení souladu Změny č. 2 Územního plánu Albrechtice s požadavky stavebního 
zákona a jeho prováděcích právních předpisů 

     Změna č. 2 Územního plánu Albrechtice v souvislostech a podrobnostech území obce 
zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu s nadřazenou územně plánova-
cí dokumentací a s politikou územního rozvoje (viz kap. B.1. Vyhodnocení souladu Změny č. 2 
Územního plánu Albrechtice s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumenta-
cí vydanou krajem), vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů je ob-
sahem kap. D. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území. 

     Závazná část platného územního plánu (I.A Textová část – výrok) je Změnou č. 2 uvedena 
do souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně pláno-
vací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších před-
pisů. 

     Změna č. 2 Územního plánu Albrechtice je pořízena na základě Zprávy o uplatňování 
územního plánu Albrechtice obsahující pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 2 za období 
06/2015 – 02/2019, schválené Zastupitelstvem obce Albrechtice dne 23. 6. 2020. 

     Pořizovatelem Změny č. 2 je Obecní úřad Albrechtice, prostřednictvím kvalifikované oso-
by, splňující kvalifikační předpoklady pro územně plánovací činnost v souladu s ustanovením 
§ 24 odst. 3 stavebního zákona.  

     Změna č. 2 je zpracována zodpovědným projektantem Ing. arch. Helenou Salvetovou – 
autorizovaným architektem ČKA 864, tj. osobou oprávněnou k vybrané činnosti ve výstavbě 
v souladu s ustanovením § 158 odst. 1a § 159 stavebního zákona.  

     Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že Změna č. 2 Územního plánu Albrechtice je 
zpracována v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způ-
sobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

 

B.4.  Vyhodnocení souladu Změny č. 2 Územního plánu Albrechtice s požadavky zvláštních 
právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních před-
pisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

     Změna č. 2 Územního plánu Albrechtice je zpracována v souladu s požadavky zvláštních 
právních předpisů takto: 

- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – veřejné 
zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 2 dotčeny 
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- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – veřejné 
zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 2 respektovány 

- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou 
č. 2 dotčeny 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 2 re-
spektovány 

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů – 
veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 2 respektovány 

- zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
– veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 2 respektovány 

- zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 2 respektovány 

- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 2 dotčeny 

- zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona 
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpi-
sů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 2 dotčeny 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 2 dotčeny 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – veřej-
né zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 2 respektovány 

- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou respektovány; Změnou č. 2 
dochází k záboru 8,55 ha zemědělských pozemků, navazujících na zastavěné území, je-
jichž záborem nedojde ke zhoršení možností obhospodařování zemědělské půdy ani 
ke zhoršení organizace zemědělské dopravy; naopak zastavitelné plochy, vymezené 
v platném územním plánu o rozloze 12,67 ha zemědělské půdy se Změnou č. 2 z územního 
plánu vypouští, takže z hlediska ochrany ZPF je Změna č. 2 pozitivní. 

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, 
vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 2 respektovány, nenavrhují se žádné plochy 
pro realizaci staveb nebo zařízení, jejichž provozem by mohlo dojít ke zhoršení čistoty 
ovzduší 

- zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých sou-
visejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – veřejné zájmy, vyplýva-
jící z tohoto zákona, jsou Změnou č. 2 respektovány 

- zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpeč-
nými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 
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o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) 
– veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 2 dotčeny 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou 
Změnou č. 2 dotčeny 

- zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících předpisů 
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zá-
kona, nejsou Změnou č. 2 dotčeny 

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, 
vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 2 dotčeny 

- zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 2 re-
spektovány 

- zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
– veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 2 dotčeny 

- zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 2 
dotčeny. 

 
 
 

C.    VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU 
ALBRECHTICE 

  

     Pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 2 Územního plánu Albrechtice, v rozsahu zadání 
Změny č. 2, jsou součástí Zprávy o uplatňování Územního plánu Albrechtice obsahující poky-
ny pro zpracování návrhu Změny č. 2 za období 06/2015 – 02/2019, schválené Zastupitel-
stvem obce Albrechtice dne 23. 6. 2020.  

     Pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 2 jsou splněny takto:  

     Změna č. 2 ÚP Albrechtice bude obsahovat uvedení územního plánu do souladu s nove-
lou stavebního zákona účinnou od 1. 1. 2018, a to zejména ve vztahu k: 

- Ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona – pokud územní plán vyloučí některé stavby 
přípustné v nezastavěném území dle tohoto §, musí být tento veřejný zájem definován 
a řádně odůvodněn, v opačném případě nebudou tyto stavby vyloučeny – splněno, viz 
kap. F.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

- Ustanovení § 19 odst. 1 písm. d) stavebního zákona prověří, zda územní plán vymezuje 
dostatek veřejných prostranství s ohledem na množství zastavitelných ploch bydlení – 
splněno, rozsah veřejných prostranství vymezených v návaznosti na zastavitelné plochy, 
určené pro obytnou výstavbu, je dostatečný. 

- Ustanovení § 19 odst. 1 písm. e) stavebního zákona = prověří, zda územní plán obsahu-
je podmínky pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hod-
noty území a na využitelnost navazujícího území (viz Příloha C této zprávy) – ustanovení 
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§ 19 odst. 1 písm. e) jsou v platném územním plánu i ve Změně č. 2 splněna – převážnou 
většinu stabilizovaných i zastavitelných ploch na území obce tvoří plochy bydlení 
v rodinných domech BI a plochy smíšené obytné SO; pro oba typy ploch s rozdílným způ-
sobem využití jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání v souladu s charakte-
rem stávající zástavby, tzn. pro plochy bydlení v rodinných domech BI maximální výško-
vá hladina 2 NP a podkroví, pro plochy smíšené obytné SO se Změnou č. 2 stanoví ma-
ximální výšková hladina 1 NP a podkroví nebo 2 NP bez podkroví. Výřezy z platného 
územního plánu, které jsou doloženy v Příloze C, zobrazují několik lokalit, kde vymeze-
nou zastavitelnou plochou prochází koridor pro zdvojení přivaděče OOV a jednu lokalitu, 
kde část vymezené zastavitelné plochy leží v koridoru vymezeném pro výstavbu VTL ply-
novodu; toto omezení ale neznamená, že je vymezená zastavitelná plocha nevyužitelná, 
pouze je při výstavbě nutno tato omezení respektovat.   

- Ustanovení § 19 odst. 1 písm. i) stavebního zákona = prověří, zda územní plán stanovu-
je podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a pro rozvoj re-
kreace a cestovního ruchu (viz Příloha B této zprávy) – v Příloze B je vyznačena zastavi-
telná plocha bydlení v rodinných domech BI č. Z22 a část zastavitelné plochy bydlení 
v rodinných domech BI č. Z23, které přiléhají ke stávajícímu výrobnímu areálu – obalov-
ně asfaltových směsí, což z hlediska zajištění podmínek pro kvalitní bydlení není příliš 
vhodné; Změnou č. 2 se zastavitelná plocha č. Z22 a dotčená část zastavitelné plochy 
č. Z23 z územního plánu vypouští. 

     Ve změně č. 2 ÚP Albrechtice je nutné zohlednit mimo požadavků obsažených 
v kapitolách b) a c) této zprávy o uplatňování také: 
 
e1) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace 

vydané krajem a územně analytických podkladů 

1. Ve Změně č. 2 ÚP Albrechtice bude prověřeno, zda je územně plánovací dokumentace 
obce Albrechtice v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Ak-
tualizace č. 1 („A-PÚR ČR“), která byla schválena usnesením vlády ČR 15. 4. 2015  
č. 276 – splněno, podrobné vyhodnocení souladu platného Územního plánu Albrechtice 
a Změny č. 2 s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 je obsa-
hem kap. B.1.1. 

2. Ve Změně č. 2 ÚP Albrechtice bude prověřeno, zda je územně plánovací dokumentace 
obce Albrechtice v souladu Úplným zněním Zásad územního rozvoje Moravskoslezské-
ho kraje po vydání Aktualizace č. 1, která byla vydána Zastupitelstvem Moravskoslez-
ského kraje usnesením č. 9/957 ze dne 13. 9. 2018 a nabyla účinnosti dne 21. 11. 2018 
(„A1- ZÚR MSK“): 

- Prověřit vedení vymezených prvků regionálního ÚSES vyplývajících z A1-ZÚR MSK: 
 ÚSES č. 163 Loucký les – veřejně prospěšné opatření,  
 ÚSES č. 618 – veřejně prospěšné opatření. 

Regionální biocentrum ÚSES č. 163 Loucký les je v platném územním plánu vymeze-
no v souladu se ZÚR MSK a Změnou č. 2 se nemění. 
Regionální biokoridor ÚSES č. 618 je v platném územním plánu vymezen v poněkud 
odlišné trase vůči Zásadám územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Ak-
tualizace č. 1; Změnou č. 2 je trasa uvedena do souladu se ZÚR MSK a tím je zároveň 
i zajištěna návaznost na územní plán sousední obce Stonavy. 
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- Prověřit vedení tras (koridorů), veřejně prospěšných staveb: 
 D32 Životice – Český Těšín, přeložka, dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy 
 DZ 14 – Optimalizace celostátní tratě č. 321 Ostrava – Svinov – Havířov – Český Tě-

šín 
 E10 – vedení EZS-TR Albrechtice (VVN), vedení 1x110 kV pro vyvedení výkonu z EZS, 

včetně rozvodny 110 kV 
 EZ6 – Transformační stanice 110/22 kV Karviná – Doly včetně přívodního vedení 

VVN 110 kV z TS Albrechtice 
 P2 (PZP Třanovice) – hranice okresu Karviná – Karviná Doly (VTL), výstavba plynovo-

du DN 500 pro oblast Karviná – Doly 
 P5 – Rekonstrukce stávajícího VTL plynovodu DN 500 v trase Albrechtice – Český Tě-

šín – s přeložkou části stávající trasy mimo zastavěné území Albrechtice – Český Tě-
šín (Žukov) 

 P22 – Rekonstrukce stávajícího VTL plynovodu DN 500 v trase (Havířov) – Horní Su-
chá – Albrechtice s přeložkou části stávající trasy mimo zastavěné území. 

Koridor D32 pro přeložku dvoupruhové směrově nedělené silnice I. třídy Životice – 
Český Těšín je v platném územním plánu vymezen jako zastavitelná plocha dopravy 
silniční DS č. Z117, s bližší specifikací „přeložka silnice I/11“. Změnou č. 2 se vymezení 
zastavitelné plochy č. Z117 nemění, mění se ale její specifikace na „přeložku silnice I. 
třídy“, v souladu s výše uvedeným zněním koridoru D32 dle ZÚR MSK. 
Koridor DZ14 pro optimalizaci celostátní tratě č. 321 Ostrava-Svinov – Havířov – 
Český Těšín v platném územním plánu vymezen není a Změnou č. 2 je do územního 
plánu doplněn. 
Koridory pro výše uvedené záměry technické infrastruktury nadmístního významu 
E10 a EZ6 jsou v platném územním plánu vymezeny a Změnou č. 2 se nemění, vyme-
zení koridorů P2, P5 a P22 se Změnou č. 2 mění takto: 

P2 (PZP Třanovice-) hranice okresu Karviná – Karviná Doly (VTL), výstavba plynovo-
du DN 500 pro oblast Karviná-Doly – vymezení koridoru P2 je zúženo na celko-
vou šířku 20 m, aby podmínky stanovené pro jeho využití omezovaly dotčené 
území v co nejmenším rozsahu; v rámci projednávané Aktualizace č. 2 Zásad 
územního rozvoje Moravskoslezského kraje se již koridor P2 ruší (vypouští), pro-
tože šlo o záměr převzatý do ZÚR MSK z ÚPN VÚC  Ostrava – Karviná, který již 
není platný  

P5 Rekonstrukce stávajícího VTL plynovodu DN 500 v trase Albrechtice – Český Tě-
šín – s přeložkou části stávající trasy mimo zastavěné území – koridor vymezený 
v platném územním plánu je upraven podle územně analytických podkladů ORP 
Havířov, 5. úplné aktualizace 2020; jde o dílčí odchylky od původního vymezení, 
zejména ve východní části území obce 

P22 Rekonstrukce stávajícího VTL plynovodu DN 500 v trase (Havířov) – Horní Suchá 
– Albrechtice s přeložkou části stávající trasy mimo zastavěné území – rekon-
strukce stávajícího VTL plynovodu DN 500 v trase Horní Suchá – Albrechtice již 
byla provedena v r. 2018, v mírně odlišné trase; původní vedení VTL plynovodu 
v tomto úseku bylo zrušeno; v této části trasy VTL plynovodu je proto koridor 
P22 zrušen, v úseku s navrženou přeložkou trasy mimo zastavěné území zůstává 
beze změny.  
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- Prověřit vypuštění veřejně prospěšné stavby E 45. (V ÚP jde o veřejně prospěšnou 
stavbu označenou jako „VTE1 – zvýšení přenosové kapacity vedení 400 kV – ZVN 460 
jeho rekonstrukcí na dvojpotah ve vymezeném koridoru E45“) – tato veřejně pro-
spěšná stavba byla Aktualizací č. 1 vypuštěna ze Zásad územního rozvoje Moravsko-
slezského kraje a v návaznosti na Aktualizaci č. 1 se tedy Změnou č. 2 vypouští 
i z Územního plánu Albrechtice. 

- Doplnit označení veřejně prospěšných staveb v územním plánu podle označení dle 
A1- ZÚR MSK – splněno. 

- Řešit rozšíření transformovny 110/22 kV Albrechtice v souladu s A1-ZÚR MSK – toto 
rozšíření již bylo realizováno, plocha původně vymezená pro rozšíření TS je již 
v platném územním plánu vymezena jako stávající/stabilizovaná; s dalším rozšíření 
TS se neuvažuje. 

- Do územního plánu zapracovat podmínky stanovené v kapitole F A1-ZÚR MSK – viz 
kapitola c) této zprávy – splněno, viz kap. B.1.2. Vyhodnocení souladu Změny č. 2 
Územního plánu Albrechtice se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kra-
je, ve znění Aktualizace č. 1. 

3. Změnu č. 2 ÚP Albrechtice zpracovat v souladu s platným programem zlepšování kvality 
ovzduší a Územní energetickou koncepcí Moravskoslezského kraje – splněno, Změna 
č. 2 oba koncepční dokumenty Moravskoslezského kraje respektuje. 

4. Při zpracování návrhu Změny č. 2 ÚP Albrechtice vycházet ze zpracovaných ÚAP ORP 
Havířov, které byly aktualizovány v r. 2016 – podkladem pro zpracování Změny č. 2 byly 
ÚAP ORP  Havířov, aktualizace č. 5 – 2020. 

5. V rámci Změny č. 2 ÚP Albrechtice prověřit, zda nevyplývají nové požadavky pro dané 
území z územních studií pořízených KÚ MSK, a to z: 
- Územní studie vyhodnocení posouzení umístění záměrů velkých výškových, plošných 

a prostorových rozměrů v krajině Moravskoslezského kraje 
- Studie sídelní struktury Moravskoslezského kraje (IRI, s.r.o., 2015 – aktualizace stu-

die). 
Z uvedených územních studií nevyplývají pro Změnu č. 2 žádné nové požadavky.  

 
e2) Požadavky na urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury a koncepci 
uspořádání krajiny 

1. Ve Změně č. 2 ÚP Albrechtice bude aktualizováno zastavěné území v souladu s ustano-
vením § 58 stavebního zákona za pomocí použitého metodického pokynu Ministerstva 
pro místní rozvoj z února 2014 s názvem „Aktualizace zastavěného území změnou 
územního plánu“ – splněno, vymezení zastavěného území je aktualizováno k 1. 5. 2021. 

2. Ve Změně č. 2 ÚP Albrechtice bude aktualizován stav technické infrastruktury v souladu 
s realizovanými stavbami od doby pořízení Změny č. 1 Územního plánu Albrechtice 
a dle aktuální aktualizace ÚAP ORP Havířov vycházející z dat předaných správci sítí – 
splněno, zákres sítí a zařízení technické infrastruktury je aktualizován na základě Územ-
ně analytických podkladů ORP Havířov, 5. úplná aktualizace 2020. 

3. V rámci aktualizace zastavěného území prověřit zahrnutí zbývající části pozemku parc. 
č. 1731/2 v katastrálním území Albrechtice u Českého Těšína, která je součástí nezasta-
věného území, do zastavěného území – splněno. 
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4. Prověřit změnu podmínek stanovených v kapitole K. Stanovení pořadí změn v území 
(Etapizace) – v plochách zahrnutých do 2. etapy výstavby podmínit výstavbu vybudová-
ním vodovodu; umožnit individuální likvidaci odpadních vod na dobu dočasnou – 
do doby vybudování stoky splaškové kanalizace – etapizace je pro převážnou většinu 
vymezených zastavitelných ploch Změnou č. 2 zrušena – viz kap. F.11. Stanovení pořadí 
změn v území (etapizace). 

5. Prověřit možnosti zrušit určení některých pozemků k zastavění (zrušit zastavitelné plo-
chy nebo jejich části) vzhledem k ustanovení § 102 odst. 3 stavebního zákona ve vazbě 
na chybějící dopravní a technickou infrastrukturou, ve vazbě na střety s vymezenými 
koridory technické infrastruktury (např. východní část Z 28, jižní část Z 100, část Z 13, 
část Z31, část Z27) – v průběhu zpracování Změny č. 2 byl tento požadavek konzultován 
a upřesněn s určeným zastupitelem; východní část zastavitelné plochy č. Z28, jižní část 
zastavitelné plochy č. Z100 a část zastavitelné plochy č. Z13 jsou v územním plánu po-
nechány, jižní část zastavitelné plochy č. Z31 a jižní část zastavitelné plochy č. Z27 jsou 
z územního plánu vypuštěny, stejně jako několik dalších zastavitelných ploch – viiz kap. 
F.3.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby. 

6. S ohledem na předchozí odstavec 5 této kapitoly (e2) zrušení určení některých pozem-
ků k zastavění a s ohledem na skutečnou využitelnost vymezených zastavitelných ploch 
ve vazbě na stanovenou etapizaci výstavby dle výkresu územního plánu č. 7. Výkres po-
řadí změn v území prověřit možnost vymezení nových zastavitelných ploch, dle poža-
davků obsažených v Příloze A této zprávy, a to v rozsahu zrušených ploch určených 
k zastavění stavbou pro bydlení podle odstavce 5 této kapitoly (e2); vymezení nových 
zastavitelných ploch řešit v lokalitách s vybudovanou dopravní a technickou infrastruk-
turou. Vymezení nových zastavitelných ploch patřičně odůvodnit – vyhodnocení splnění 
tohoto bodu je uvedeno v závěru této kapitoly. 

7. Prověřit změnu funkčního využití pozemku parc. č. 1469/46 v k. ú. Albrechtice u České-
ho Těšína z plochy ZV – plochy zeleně na veřejných prostranstvích na plochu pro bydle-
ní v rodinných domech, v souvislosti s tím navrhnout náhradní plochu zeleně v před-
mětné lokalitě – požadavek byl prověřen, pozemek parc. č. 1469/46 je vymezen jako za-
stavitelná plocha bydlení v rodinných domech BI č. Z115B, a to včetně navazujících po-
zemků parc. č. 1469/48, 1469/49 a 1469/3; zbývající část vymezené zastavitelné plochy 
zeleně na veřejných prostranstvích ZV č. Z115 zůstává zachována, s novým označením 
Z115A. 

8. Prověřit změnu využití pozemků parc. č. 777/1, 776/1, 2408/28 v k. ú. Albrechtice 
u Českého Těšína ze stávající plochy VD – plochy výroby drobné v zastavěném území 
na návrhovou plochu bydlení BH – plochu bydlení v bytových domech v zastavěném 
území – v průběhu zpracování Změny č. 2 byl tento požadavek konzultován s určeným 
zastupitelem a bylo dohodnuto, že tento požadavek nebude akceptován; lokalita je 
pro bydlení v bytových domech nevhodná – viz další text. 

9. Prověřit změnu využití pozemku parc. č. 1196 v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína – 
ze zastavitelné plochy ZV – plochy zeleně na veřejných prostranstvích na plochu Z – 
plochy orné půdy a trvalých travních porostů v nezastavěném území dle současného 
využití pozemku; v případě potřeby navrhnout novou plochu veřejné zeleně v blízkosti 
předmětného pozemku – splněno, zastavitelná plocha zeleně na veřejných prostran-
stvích ZV č. Z114 je přemístěna do jiné, vhodnější polohy – viz kap. F.3.2. Vymezení za-
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stavitelných ploch a ploch přestavby a F.3.3. Systém sídelní zeleně. 

10. Prověřit vymístění navržené distribuční trafostanice DTS-N9 z pozemku parc. č. 1196 
v k. ú. Albrechtice u Českého Těšína a její přemístění v blízkosti předmětné lokality – 
splněno, navržená trafostanice je přemístěna do polohy východně původního umístění, 
na severní stranu ulice Pardubické. 

11. Prověřit změnu využití pozemku parc. č. 704 ze stávající plochy Z – plochy orné půdy 
a trvalých travních porostů na plochu pro vybudování provozního zázemí chovného 
rybníka (plochy výroby zemědělské VZ) – tento požadavek byl změněn na záměr výstav-
by rodinného domu – viz požadavek č. 64. 

12. Prověřit změnu využití pozemku parc. č. 1281/1 v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína ze 
stávající plochy Z – orné půdy a trvalých travních porostů na plochu pro vybudování za-
hrady – požadavek byl prověřen a je ve Změně č. 2 akceptován; v návaznosti na soused-
ní pozemky stejného charakteru byl shodně vymezen jako plocha smíšená obytná SO. 

13. Prověřit změnu využití stávající plochy OS – plochy tělovýchovných a sportovních zaří-
zení v zastavěném území na pozemku parc. č. 1375/3 v k. ú. Albrechtice u Českého Tě-
šína na návrhovou plochu VP – plochu výroby průmyslové – požadavek byl prověřen, 
pozemek je vymezen jako zastavitelná plocha výroby průmyslové VP č. Z2/9, nicméně 
s upozorněním, že je vzhledem k procházejícímu stávajícímu a navrženému VTL plyno-
vodu jen velmi těžko využitelný. 

14. Prověřit změnu  využití pozemků  parc. č. 777/2, 776/2 a 777/3 v k.ú. Albrechtice 
u Českého Těšína ze stávající plochy DS – plochy dopravy silniční na plochu VD – plochy 
výroby drobné – požadavek byl prověřen a je ve Změně č. 2 akceptován; zastavitelná 
plocha dopravy silniční DS č. Z20, vymezená v platném územním plánu pro výstavbu 
čerpací stanice pohonných hmot, byla zrušena a dotčené pozemky zůstávají vymezeny, 
v souladu se skutečným stavem využití území, jako stabilizovaná plocha výroby drobné 
VD. 

15. Prověřit změnu využití části pozemku parc.č. 110713 v k.ú. Albrechtice u Českého Těší-
na, která je součástí zastavitelné plochy (návrhová plocha OS – plochy tělovýchovných 
a sportovních zařízení), na změnu využití na plochu pro individuální bydlení – od tohoto 
požadavku bylo upuštěno, zastavitelná plocha tělovýchovných a sportovních zařízení OS 
č. Z59 včetně zastavitelné plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV č. Z116 jsou 
z územního plánu vypuštěny. 

 
e3) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich vyu-
žití, které je nutno prověřit 

Vymezení ploch a koridorů územních rezerv se nepožaduje – bere se na vědomí, plochy 
ani koridory územních rezerv nejsou Změnou č. 2 vymezeny. 
 
e4) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

1. Prověřit upřesnění veřejně prospěšných staveb v souvislosti se A1-ZÚR MSK 

- prověřit vypuštění veřejně prospěšné stavby „VTE1 – zvýšení přenosové kapacity 
vedení 400 kV – ZVN 460 jeho rekonstrukcí na dvojpotah ve vymezeném koridoru 
E45“ – tato veřejně prospěšná stavba byla Aktualizací č. 1 vypuštěna ze Zásad územ-
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ního rozvoje Moravskoslezského kraje a v návaznosti na Aktualizaci č. 1 se tedy Změ-
nou č. 2 vypouští i z Územního plánu Albrechtice, 

- prověřit úpravu názvů veřejně prospěšných staveb „VTP 2“, „VTP 3“ dle názvu veřej-
ně prospěšných staveb ZÚR MSK ve znění Aktualizace č. 1 – splněno, označení veřej-
ně prospěšných staveb je uvedeno do souladu s označením v Zásadách územního 
rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1,  

- prověřit zahrnutí veřejně prospěšné stavby DZ 14 – Optimalizace celostátní tratě 
č. 321 Ostrava – Svinov – Havířov – Český Těšín – tato veřejně prospěšná stavba je 
Změnou č. 2 do územního plánu doplněna. 

2. Prověřit zrušení předkupního práva pro plochu „Z 114 Na Zámostí“ na pozemku parc. č. 
1196 v k. ú. Albrechtice u Českého Těšína – splněno, v návaznosti na vypuštění zastavi-
telné plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV č. Z114 z územního plánu je pro uve-
dený pozemek zrušeno také předkupní právo. 

 
e5) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování 
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie 
nebo uzavřením dohody o parcelaci 

Není požadováno – bere se na vědomí, plochy ani koridory, ve kterých bude rozhodování 
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie 
nebo uzavřením dohody o parcelaci, nejsou Změnou č. 2 vymezeny. 
 
e6) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání 
obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Změna č. 2 ÚP Albrechtice bude zpracována v souladu se stavebním zákonem (po nove-
le zákonem č.225/2017 Sb.), jeho platnými prováděcími vyhláškami (vyhláškou č.500/2006 
Sb., o územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
platné znění po novele vyhláškou č.13/2018 Sb., dle přílohy č. 7, případně přílohy č. 5), 
a to v rozsahu měněných částí územního plánu – splněno. 

Výkresy územního plánu budou zpracovány v měřítcích výkresů platného Územního 
plánu Albrechtice – splněno. 

Návrh změny územního plánu bude pro potřeby veřejného projednání vyhotoven 
ve dvou tištěných vyhotoveních a 2 x na CD ve formátu.pdf. 

Po projednání návrhu změny územního plánu dle ustanovení § 55b bude elaborát 
upraven na základě vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek a expedován jako 
změna č. 2 (čistopis) ve 4 tištěných vyhotoveních + 2 x na CD ve formátu pdf + 1x na CD 
ve formátu shp nebo dgn. 

Po vydání Změny č. 2 ÚP Albrechtice bude vyhotoveno úplné znění ÚP Albrechtice 
po vydání Změny č. 2 ve 4 tištěných vyhotoveních + 4 x na CD ve formátu pdf +1x na CD 
ve formátu shp nebo dgn. 

ÚPD bude v elektronické verzi vyhotovena dle ust. § 20a SZ ve strojově čitelném formá-
tu. 
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e7) Další požadavky vyplývající z projednání 

1. V případě záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa je nutné v textové části ÚPD, 
v kapitole záborů vypracovat případné návrhy odnětí a omezení PUPFL podle ustano-
vení §14 odst. 1 zákona č.289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon); tyto navrhovat pouze 
za podmínky, že navrhovaný zábor nelze řešit umístěním navrhované plochy mimo po-
zemky určené k plnění funkcí lesa – zábor lesních pozemků není Změnou č. 2 navržen. 

2. Při zpracování změny územního plánu je nutno postupovat v souladu s § 5 odst. 1 a 2 
zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, aby byla zajištěna ochrana zeměděl-
ské půdy. Pořizovatelé a projektanti územní plánovací dokumentace jsou povinni řídit 
se zásadami této ochrany dle § 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, na-
vrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního 
fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí 
vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, 
a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. (Obsah vyhodnocení předpokláda-
ných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace na zemědělský 
půdní fond bude zpracován v souladu s uvedeným zákonem o ochraně zemědělského 
půdního fondu a dle přílohy č. 3 vyhlášky č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé po-
drobnosti ochrany zemědělského půdního fondu – splněno, viz kap. H. Vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrženého řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky 
určené k plnění funkcí lesa. 

3. Respektovat „OP lesa“ 20 m od okraje pozemku určených k plnění funkce lesa – tento 
požadavek není splněn u pěti zastavitelných ploch smíšených obytných SO a jedné za-
stavitelné plochy bydlení v rodinných domech BI – u plochy č. Z115B (zde jde pouze 
o změnu funkce zastavitelné plochy, vymezené v platném územním plánu), u plochy 
č. Z2/23 (okrajově) a u ploch č. Z2/8, Z2/21, Z2/25 a Z2/28 (ve všech případech jde o vý-
stavbu v proluce mezi stávající zástavbou). 

4. Respektovat OP dráhy – do ochranného pásma dráhy zasahují okrajově zastavitelné 
plochy smíšené obytné SO č. Z2/13 a Z2/14. 

5. K novým zastavitelným plochám prověřit veřejnou dopravní a technickou infrastruktu-
ru. Nové zastavitelné plochy navrhovat výhradně v plochách s reálnou dopravní a tech-
nickou obsluhou – splněno z hlediska dopravní infrastruktury – veškeré nově vymezené 
zastavitelné plochy jsou situovány u stávajících komunikací; vzhledem k charakteru zá-
stavby obce (rozptýlená zástavba, tzv. slezská) je část zastavitelných ploch, vymezených 
Změnou č. 2, situována mimo dosah stávající i navržené kanalizace; v těchto plochách 
bude likvidace odpadních vod zajištěna individuálně. 

6. Prověřit stanovené podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovené 
zásady prostorové regulace. V případě potřeby tyto upravit, doplnit – podmínky pro vy-
užití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovené v platném územním plánu, byly 
prověřeny a byly provedeny jejich dílčí úpravy – podrobně viz kap. F.6. Stanovení pod-
mínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 
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f) Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udr-
žitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodno-
cení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evrop-
sky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 

     KÚ MSK, odbor  životního prostředí  a zemědělství ve svém stanovisku  ze dne 
25. 2. 2019  č. j. MSK 29035/2019, spis. zn. ŽPZ/4974/2019/Sor konstatoval: 

     Krajský úřad posoudil předloženou koncepci podle § 45i odst. 1 zákona (Návrh obsahu 
Změny č. 2 Územního plánu Albrechtice) a konstatuje, že tato nemůže mít samostatně 
nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, významný vliv na předměty ochrany 
anebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 

    Na základě požadavků KÚ MSK, odbor životního prostředí a zemědělství (stanovisko 
ze dne 15. 3. 2019 č. j. MSK 25271/2019, spis. zn. ŽPZ/5386/2019Jak) je nutné Změnu č. 2 
ÚP Albrechtice posoudit podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

     Nedílnou součástí změny bude vyhodnocení vlivů na životní prostředí zpracované 
na základě ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona, v rozsahu přílohy stavebního záko-
na, osobou k tomu oprávněnou podle § 19 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

    Vyhodnocení musí komplexně pro řešené i širší dotčené území postihnout vlivy územně 
plánovací dokumentace na jednotlivé složky životního prostředí, ÚSES, území chráněná 
ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny a na veřejné zdraví. Součástí vyhodnocení 
bude i návrh případných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů 
na životní prostředí a veřejné zdraví. 

     V rámci posouzení vlivů na životní prostředí je vhodné porovnat soulad navržených cílů 
a záměrů územně plánovací dokumentace s již existujícími koncepčními materiály vztahu-
jícími se k danému území – „Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje“, 
„Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje“, „Program zlepšování kvali-
ty ovzduší pro zónu Moravskoslezsko“, „Územní energetická koncepce Moravskoslezského 
kraje“, případně další. 

     Vzhledem k výše uvedenému je stanoven požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů 
návrhu změny č. 2 územního plánu Albrechtice na udržitelný rozvoj území. 

Splněno; vyhodnocení vlivů Změny č. 2 na udržitelný rozvoj území je obsahem samostatného 
svazku III. Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 Územního plánu Albrechtice na udržitelný rozvoj 
území a samostatného elaborátu Změna č. 2 ÚP Albrechtice – Vyhodnocení vlivů územně plá-
novací dokumentace na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 1. 
zákona č. 183/2006 Sb.   
  
g) Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpraco-

vání variant vyžadováno 

Zpracování variant se nepožaduje – bere se na vědomí, Změna č. 2 není zpracována vari-
antně. 
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h) Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod pís-
meny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního 
plánu 

Pořízení nového územního plánu se nenavrhuje. Dílčí změny koncepce, jejichž potřeba 
byla z výše uvedených skutečností vyvozena, mohou být řešeny změnou územního plánu – 
bere se na vědomí. 
 
i) Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udrži-

telný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny 

Negativní dopady na udržitelný rozvoj území nebyly ve vyhodnocení uplatňování územní-
ho plánu zjištěny – bere se na vědomí. 

 
Příloha A 
Požadavky na vymezení nových zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v kra-
jině.   

Číslo 
lokality 

Parcela Požadavek Stávající stav Doporučení / Pozn. 

1 593/1 Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                                

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                       

vymezení 

2 

698/17 Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                              

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                              

vymezení 

698/18 Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                               

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                     

vymezení 

698/21 Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                                      

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                       

vymezení 

3 
1043/1 

(část 2000 
m2) 

Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                                     

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                      

vymezení 

4 1238/1 Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                             

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                      

vymezení 

5 1102/56 Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                               

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                      

vymezení 

6 984/3 Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                               

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                         

vymezení 

7 1390/4 Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                             

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                      

vymezení 

8 1293/2 Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                                  

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                           

vymezení 

9 941 Plochy pro bydlení 

část SO – plochy smíšené 
obytné, část Z – plochy orné 

půdy a trvalých travních                         
porostů 

Prověřit možnost                      
vymezení 

10 944 Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                                

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                     

vymezení 

11 
751 

(část 1320 
m2) 

Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                               

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                       

vymezení 
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Číslo 
lokality 

Parcela Požadavek Stávající stav Doporučení / Pozn. 

12 
843/1 

(část 7000 
m2) 

Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                               

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                     

vymezení 

13 877/2 Plochy pro bydlení 

část SO – plochy smíšené 
obytné, 

část Z – plochy orné půdy                    
a trvalých travních porostů 

Prověřit možnost                     
vymezení 

14 
1102/68 

(část) 
Plochy pro bydlení 

Z – plochy orné půdy                                
a trvalých travních porostů 

Prověřit možnost                      
vymezení 

15 
814/6 

(část 1000 
m2) 

Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                              

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                        

vymezení 

16 877/18 Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                                     

a trvalých travních porostů 
Nedoporučeno 

17 877/12 Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                                

a trvalých travních porostů 
Nedoporučeno 

18 760/1 Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                                     

a trvalých travních porostů 
Nedoporučeno 

19 760/2 Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                                

a trvalých travních porostů 
Nedoporučeno 

20 760/3 Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                               

a trvalých travních porostů 
Nedoporučeno 

21 760/4 Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                               

a trvalých travních porostů 
Nedoporučeno 

22 
1107/1 Plochy pro bydlení 

Z – plochy orné půdy                                
a trvalých travních porostů 

Nedoporučeno 

1107/6 Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                                 

a trvalých travních porostů 
Nedoporučeno 

23 

1719/1 
(polovina 
mimo OP 

dráhy) 

Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                                  

a trvalých travních porostů 
Nedoporučeno 

24 
1798/1 

(část 1050 
m2) 

Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                                

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                       

vymezení 

25 
2256/1 

 (část 6120 
m2) 

Plochy pro bydlení 

Z – plochy orné půdy                                     
a trvalých travních porostů  
(včetně navržené účelové                      
komunikace na pozemku 

parc.č. 2256/6) 

Nedoporučeno 

26 1169/6 Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                                    

a trvalých travních porostů 
Nedoporučeno 

27 
1670/1 

(část 1500 
m2) 

Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                                    

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                      

vymezení 

28 
1693/3 

(část 2000 
m2) 

Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                                  

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                       

vymezení 
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Číslo 
lokality 

Parcela Požadavek Stávající stav Doporučení / Pozn. 

29 

194/1 Plochy pro bydlení 
NS – plochy smíšené                       

nezastavěného území 
Prověřit možnost                   

vymezení 

634/11 
(část 1000 

m2) 
Plochy pro bydlení 

Z – plochy orné půdy                             
a trvalých travních porostů 

Prověřit možnost                  
vymezení 

30 

1681/8 Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                           

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                       

vymezení 

1681/9 Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                             

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                      

vymezení 

1681/10 Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                                     

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                    

vymezení 

31 A,B 
2107/1  

(část 8584 
m2) 

Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                    

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                     

vymezení 

32 538/12 Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                             

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                          

vymezení 

33 
1027/2 

(část 4278 
m2) 

Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                              

a trvalých travních porostů 
Nedoporučeno 

34 
2018 

(část 2000 
m2) 

Plochy pro bydlení 

Z – plochy orné půdy                                
a trvalých travních porostů  

(část zastavitelná plocha                    
DS – plochy dopravy) 

Prověřit možnost                          
vymezení 

35 691 Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                              

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                    

vymezení 

36 A 1705 Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                            

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                       

vymezení 

36 B 
1744 

(2727 m2) 
Plochy pro bydlení 

Z – plochy orné půdy                           
a trvalých travních porostů 

Nedoporučeno 

37 
1169/10 
(část 900 

m2) 
Plochy pro bydlení 

Z – plochy orné půdy                                  
a trvalých travních porostů 

Prověřit možnost                    
vymezení 

38 
1242/3 

(část 900 
m2) 

Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                             

a trvalých travních porostů 
Nedoporučeno 

39 
2170/1 

(část 1500 
m2) 

Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                            

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                      

vymezení 

40 

1680/2 
(část 1000 

m2) 
Plochy pro bydlení 

Z – plochy orné půdy                            
a trvalých travních porostů 

Prověřit možnost                     
vymezení 

1670/5 
(část 1000 

m2) 
Plochy pro bydlení 

Z – plochy orné půdy                              
a trvalých travních porostů 

Prověřit možnost                      
vymezení 

41 
1390/9 Plochy pro bydlení 

Z – plochy orné půdy                                
a trvalých travních porostů 

Prověřit možnost                   
vymezení 

1390/11 Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                             

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                     

vymezení 
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Číslo 
lokality 

Parcela Požadavek Stávající stav Doporučení / Pozn. 

1610 Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                              

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                      

vymezení 

1656 Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                                   

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                          

vymezení 

42 

1735/1 
(část                             

o rozloze 
3000 m2) 

Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                                 

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                        

vymezení 

1736 Plochy pro bydlení 

Z – plochy orné půdy                                     
a trvalých travních porostů  

PV – plochy pěších                                     
a vozidlových komunikací 

Prověřit možnost                       
vymezení 

1735/3 Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                    

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                         

vymezení 

43 1232/7 Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                             

a trvalých travních porostů 
Nedoporučeno 

44 
917/3 

(část 1000 
m2) 

Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                              

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                      

vymezení 

45 1805/2 Plochy pro bydlení VD – plochy výroby drobné  Nedoporučeno 

46 704 
Plochy výroby 
zemědělské 

Z – plochy orné půdy                             
a trvalých travních porostů 

Prověřit možnost                       
vymezení 

47 538/6 Plochy pro zahradu 
Z – plochy orné půdy                               

a trvalých travních porostů 
Nedoporučeno 

48 1469/46 Plochy pro bydlení 
ZV – plochy zeleně                                        

na veřejných prostranstvích 
Prověřit možnost                          

vymezení 

49 
777/1, 
776/1, 

2408/28 

Plochy pro  bydlení  
v bytových domech 

VD – plochy výroby drobné 
Prověřit možnost                      

vymezení 

50 1196 

Plochy orné půdy                      
a trvalých travních 

porostů + vymístění 
trafostanice 

ZV – plochy zeleně                                     
na veřejných prostranstvích 

Prověřit možnost                      
vymezení 

51 1281/1 Plochy pro zahradu 
Z – plochy orné půdy                                

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                  

vymezení 

52 1375/3 
Plochy výroby 

průmyslové 
OS – plochy tělovýchovných                    

a sportovních zařízení 
Prověřit možnost                 

vymezení 

53 
1731/2 

(část 570 
m2) 

Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                               

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                      

vymezení 

54 1312/9 
Plochy pro bydlení 

(plochy smíšené 
obytné) 

Z – plochy orné půdy                              
a trvalých travních porostů 

Prověřit možnost                     
vymezení 

55 
917/7 

(zbývající 
část) 

Plochy pro bydlení 

část SO – plochy smíšené 
obytné, 

část Z – plochy orné půdy                          
a trvalých travních porostů 

Prověřit možnost                     
vymezení 
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Číslo 
lokality 

Parcela Požadavek Stávající stav Doporučení / Pozn. 

56 
1308, 

1309/1 

Plochy pro bydlení 
(plochy smíšené 

obytné) 

Z – plochy orné půdy                             
a trvalých travních porostů 

Prověřit možnost                       
vymezení 

57 
777/2, 
776/2, 
777/3 

Plochy výroby       
drobné 

DS – plochy dopravy silniční 
Prověřit možnost                    

vymezení 

58 1836/3 
Plochy pro bydlení 

(plochy smíšené 
obytné) 

Z – plochy orné půdy                                 
a trvalých travních porostů 

Nedoporučeno 

59 1107/3 Plochy pro bydlení 

část SO – plochy smíšené 
obytné, 

část ZV – plochy zeleně                           
na veřejných prostranstvích 

Pozn. Nejde o plochu 
smíšenou obytnou SO, ale                     

o plochu sportovních                                   
a tělovýchovných zařízení OS 

Prověřit možnost                        
vymezení 

60 
2060/1 
2060/3 
2060/4 

Plochy přírodní,                
plochy vodní                                   
a vodohosp.,                          

přeložení RBK ÚSES 

část L – plochy lesní, 
část PP – plochy přírodní,                      

regionální biokoridor ÚSES 

Prověřit možnost                       
vymezení 

61 
1924/1 

(část 2185 
m2) 

Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                              

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                        

vymezení 

62 1721 Plochy pro bydlení ZS – plochy zahrad a sadů 
Prověřit možnost                      

vymezení 

63 
2256/4 

(část 8000 
m2) 

Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                                  

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                       

vymezení 

64 704 Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                                

a trvalých travních porostů 
Prověřit možnost                        

vymezení 

65 

814/2 
(část max. 
2000 m2), 

2418/1 
(část 200 

m2) 

Plochy pro bydlení 
Z – plochy orné půdy                              

a trvalých travních porostů 
Nedoporučeno 

66 

1248/1 

(část 8000 

m2) 

Plocha pro stavbu 
objektů                                  

pro zemědělství 

Z – plochy orné půdy                                
a trvalých travních porostů 

Prověřit možnost                         
vymezení 

Veškeré požadavky byly prověřeny z hlediska vhodnosti zapracování do územního plánu, 
zejména s ohledem na koncepci rozvoje obce, stanovenou v platném územním plánu, 
na potřeby vymezení nových zastavitelných ploch, na zásady ochrany přírody, krajiny 
a krajinného rázu, na zachování urbanistické struktury stávající zástavby a na zajištění 
veřejné dopravní a technické infrastruktury. V řadě případů se požadavky týkaly pozemků 
o značné výměře (až několik hektarů); v těchto případech byla jako zastavitelná plochy 
vymezena pouze část pozemku, odpovídající zpravidla rozloze stavebního pozemku pro 1 
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rodinný dům, aby byl zachován princip proporcionality, tj. vyvážený vztah mezi soukromými 
a veřejnými zájmy .   

Jednotlivé požadavky byly vyhodnoceny takto: 

Požadavek č. 1 – požadavek byl akceptován; dotčený pozemek je vymezen jako zastavitel-
ná plocha smíšená obytná SO č. Z2/28. 

Požadavek č. 2 – požadavek byl akceptován; dotčené pozemky jsou vymezeny jako zastavi-
telná plocha bydlení v rodinných domech BI č. Z2/8. 

Požadavek č. 3 – požadavek byl akceptován; část dotčeného pozemku o rozloze 2000 m2 je 
vymezena jako zastavitelná plocha smíšená obytná SO č. Z2/25. 

Požadavek č. 4 – požadavek byl akceptován s úpravou; jako zastavitelná plocha smíšená 
obytná SO č. Z2/23 je vymezena část dotčeného pozemku o rozloze 2500 m2, navazující 
na stávající sousední zástavbu. 

Požadavek č. 5 – požadavek byl akceptován; dotčený pozemek je vymezen jako zastavitel-
ná plocha smíšená obytná SO č. Z2/15. 

Požadavek č. 6 – požadavek byl akceptován s úpravou; jako zastavitelná plocha smíšená 
obytná SO č. Z2/20 je vymezena severozápadní část dotčeného pozemku o rozloze 1200 m2;  
zastavitelná plocha respektuje trasu stávajícího VTL plynovodu a vzdálenost 30 m od okraje 
lesa. 

Požadavek č. 7 – požadavek byl akceptován s úpravou; jako zastavitelná plocha bydlení 
v rodinných domech BI č. Z2/32 je vymezena část dotčeného pozemku o rozloze 2900 m2. 

Požadavek č. 8 – požadavek byl akceptován s úpravou; jako zastavitelná plocha smíšená 
obytná SO č. Z2/29 je vymezena část dotčeného pozemku o rozloze 2000 m2, navazující 
na stávající sousední zástavbu. 

Požadavek č. 9 – požadavek byl akceptován; zčásti je bezpředmětný, protože část dotče-
ného pozemku je již v platném územním plánu vymezena jako zastavitelná plochy smíšená 
obytná SO č. Z48, zbývající část je vymezena jako součást zastavitelné plochy smíšené obyt-
né SO č. Z2/18. 

Požadavek č. 10 – požadavek byl akceptován; dotčený pozemek je vymezen jako součást 
zastavitelné plochy smíšené obytné SO č. Z2/18. 

Požadavek č. 11 – požadavek byl akceptován; část dotčeného pozemku o rozloze 1300 m2 
je vymezena jako zastavitelná plocha smíšená obytná SO č. Z2/13. 

Požadavek č. 12 – požadavek byl akceptován s úpravou; jako zastavitelná plocha smíšená 
obytná SO č. Z2/19 je vymezena část dotčeného pozemku o rozloze 1800 m2; zastavitelná 
plocha je vymezena ve vzdálenosti 20 m od okraje lesních pozemků. 

Požadavek č. 13 – požadavek byl akceptován; z převážné zčásti je bezpředmětný, protože 
větší část dotčeného pozemku je již v platném územním plánu součástí vymezené zastavi-
telné plochy smíšené obytné SO č. Z51, Změnou č. 2 je tato zastavitelná plocha rozšířena 
o zbývající část pozemku. 

Požadavek č. 14 – požadavek nebyl akceptován; jde o nežádoucí rozšiřování zástavby 
do volné krajiny, bez vazby na stávající zástavbu. 
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Požadavek č. 15 – požadavek byl akceptován s úpravou; jako zastavitelná plocha smíšená 
obytná SO č. Z2/17 je vymezena část dotčeného pozemku o rozloze 900 m2; severní hranice 
vymezené zastavitelné plochy zachovává linii hranice okolní stávající zástavby a zastavitel-
ných ploch. 

Požadavek č. 16 – požadavek nebyl akceptován; jde o nežádoucí rozšiřování zástavby smě-
rem do volné krajiny. 

Požadavek č. 17 – požadavek nebyl akceptován; jde o nežádoucí rozšiřování zástavby smě-
rem do volné krajiny. 

Požadavek č. 18 – požadavek nebyl akceptován; pozemek je pro výstavbu nevyužitelný, 
část pozemku leží v ochranném pásmu dráhy, část pozemku ve stanoveném záplavovém 
území toku Stonávky. 

Požadavek č. 19 – požadavek byl akceptován; dotčený pozemek je vymezen jako součást 
zastavitelné plochy smíšené obytné SO č. Z2/14. 

Požadavek č. 20 – požadavek byl akceptován; dotčený pozemek je vymezen jako součást 
zastavitelné plochy smíšené obytné SO č. Z2/14. 

Požadavek č. 21 – požadavek byl akceptován; dotčený pozemek je vymezen jako součást 
zastavitelné plochy smíšené obytné SO č. Z2/14. 

Požadavek č. 22 – požadavek nebyl akceptován; jde o nežádoucí rozšiřování zástavby 
do volné krajiny, zcela bez vazby na stávající zástavbu. 

Požadavek č. 23 – požadavek nebyl akceptován; jde o nežádoucí rozšiřování zástavby 
do volné krajiny, zcela bez vazby na stávající zástavbu. 

Požadavek č. 24 – požadavek byl akceptován; část dotčeného pozemku o rozloze 1200 m2 
je vymezena jako zastavitelná plocha smíšená obytná SO č. Z2/5. 

Požadavek č. 25 – požadavek nebyl akceptován; jde o nežádoucí rozšiřování zástavby 
do volné krajiny, zcela bez vazby na stávající zástavbu. 

Požadavek č. 26 – požadavek nebyl akceptován; jde o nežádoucí rozšiřování zástavby 
do volné krajiny. 

Požadavek č. 27 – požadavek byl akceptován s úpravou; jako součást zastavitelné plochy 
smíšené obytné SO č. Z2/6 je vymezena část dotčeného pozemku o rozloze 3700 m2. 

Požadavek č. 28 – požadavek byl akceptován; část dotčeného pozemku o rozloze 2100 m2 
je vymezena jako zastavitelná plocha smíšená obytná SO č. Z2/3. 

Požadavek č. 29 – požadavek nebyl akceptován; jde o nežádoucí rozšiřování zástavby 
do volné krajiny a do vzrostlé zeleně podél občasného vodního toku. 

Požadavek č. 30 – požadavek nebyl akceptován; kvůli procházejícím sítím technické in-
frastruktury (vedení VVN 110 kV, vodovod provozní vody DN 700, vodovod pitné vody DN 
150) a jejich ochranným pásmům jsou tyto pozemky nezastavitelné. 

Požadavek č. 31 – požadavek byl akceptován s úpravou; jako zastavitelná plocha smíšená 
obytná SO č. Z2/21 je vymezena část dotčeného pozemku o rozloze 2700 m2; hranice vyme-
zené zastavitelné plochy zachovává linii hranice okolní stávající zástavby. 



51 
 

Požadavek č. 32 – požadavek byl akceptován s úpravou; jako zastavitelná plocha smíšená 
obytná SO č. Z2/16 je vymezena část dotčeného pozemku o rozloze 2600 m2. 

Požadavek č. 33 – požadavek nebyl akceptován; jde o nežádoucí rozšiřování zástavby 
do volné krajiny, pozemkem procházejí stávající a navržené VTL plynovody, bez příjezdové 
komunikace. 

Požadavek č. 34 – požadavek byl akceptován s úpravou; jako zastavitelná plocha smíšená 
obytná SO č. Z2/10 je vymezena část dotčeného pozemku, mimo zastavitelnou plochu do-
pravy silniční DS č. Z118, vymezenou pro směrovou úpravu silnice III/4749. 

Požadavek č. 35 – požadavek nebyl akceptován; pozemek leží v koridoru technické in-
frastruktury, vymezeném pro výstavbu VTL plynovodu, kde je jakákoliv výstavba nepřípust-
ná a v přímé návaznosti na trasu navržené přeložky silnice I. třídy. 

Požadavek č. 36A – požadavek byl akceptován; dotčený pozemek je vymezen jako zastavi-
telná plocha smíšená obytná SO č. Z2/1. 

Požadavek č. 36B – požadavek byl akceptován; část dotčeného pozemku o rozloze 2700 m2 
je vymezena jako zastavitelná plocha smíšená obytná SO č. Z2/2. 

Požadavek č. 37 – požadavek byl akceptován s úpravou; část dotčeného pozemku o rozlo-
ze 1200 m2 je vymezena jako zastavitelná plocha smíšená obytná SO č. Z2/22 je vymezena 
část dotčeného pozemku o rozloze 1200 m2; Změnou č. 2 je stanovena minimální výměra 
stavebního pozemku 1200 m2. 

Požadavek č. 38 – požadavek nebyl akceptován; jde o nežádoucí rozšiřování zástavby 
do volné krajiny, zcela bez vazby na stávající zástavbu. 

Požadavek č. 39 – požadavek byl akceptován s úpravou; část dotčeného pozemku o rozlo-
ze 3300 m2 je vymezena jako zastavitelná plocha smíšená obytná SO č. Z2/27; zastavitelná 
plocha je vymezena o poněkud větší rozloze, aby byla zachována linie stávající zástavby. 

Požadavek č. 40 – požadavek byl akceptován s úpravou; část dotčených pozemků, mimo 
koridor technické infrastruktury, vymezený pro výstavbu VTL plynovodu, je součástí vyme-
zené zastavitelné plochy smíšené obytné SO č. Z2/6. 

Požadavek č. 41 – požadavek byl akceptován zčásti; jako zastavitelná plocha bydlení v ro-
dinných domech BI č. Z2/31 je vymezena část pozemku parc. č. 1610 o rozloze 1700 m2, při-
léhající k obytné zástavbě. 

Požadavek č. 42 – požadavek byl akceptován s úpravou; pozemek parc. č. 176 a část po-
zemku parc. č. 1735/1 je vymezena jako zastavitelná plocha smíšená obytná SO č. Z2/4 
o celkové rozloze 3500 m2; zastavitelná plocha je vymezena tak, aby byla zachována linie 
stávající zástavby. 

Požadavek č. 43 – požadavek nebyl akceptován; jde o nežádoucí rozšiřování zástavby 
do volné krajiny, pro nežádoucí výstavbu v tzv. „druhé řadě“. 

Požadavek č. 44 – požadavek byl akceptován; jde o pozemek, jehož část je v platném 
územním plánu vymezena jako zastavitelná plocha smíšená obytná SO č. Z45; vzhledem 
k tomu, že v této části pozemku jej již postaven rodinný dům, je celý pozemek parc. č. 917/3 
začleněn do zastavěného území. 

Požadavek č. 45 – požadavek nebyl akceptován; plocha je vzhledem k sousedství obalovny 
asfaltových směsí pro obytnou výstavbu nevhodná. 
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Požadavek č. 46 – požadavek není aktuální, byl změněn požadavkem č. 64. 

Požadavek č. 47 – požadavek nebyl akceptován; zakládání oplocených zahrad ve volné kra-
jině, bez vazby na zastavěné území, je vzhledem k nutnosti zachovat prostupnost krajiny, 
nežádoucí. 

Požadavek č. 48 – požadavek byl akceptován; dotčený pozemek je vymezen jako zastavi-
telná plocha bydlení v rodinných domech BI č. Z115B; část původně vymezené zastavitelné 
plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV č. Z115 zůstává zachována, s označením 
Z115A. 

Požadavek č. 49 – požadavek nebyl akceptován; lokalita je pro využití pro bytový dům ne-
vhodná, zejména z důvodu sousedství výrobního areálu a železniční trati. 

Požadavek č. 50 – požadavek byl akceptován; zastavitelná plocha zeleně na veřejných pro-
stranstvích ZV č. Z114 byla přemístěna do jiné lokality, stejně jako navržená trafostanice 
DTS – N9. 

Požadavek č. 51 – požadavek byl akceptován s úpravou; dotčený pozemek byl začleněn 
do zastavěného území, do stabilizovaných ploch smíšených obytných SO, stejně jako sou-
sední pozemky stejného charakteru. 

Požadavek č. 52 – požadavek byl akceptován; dotčený pozemek je vymezen jako zastavi-
telná plocha výroby průmyslové VP č. Z2/8. 

Požadavek č. 53 – požadavek byl akceptován; v souladu se skutečným stavem využití úze-
mí je celý pozemek parc. č. 1375/3 začleněn do zastavěného území, jako stabilizovaná plo-
cha smíšená obytná SO. 

Požadavek č. 54 – požadavek nebyl akceptován; pozemek je vzhledem k procházejícímu 
vedení VN a jeho ochrannému pásmu nezastavitelný. 

Požadavek č. 55 – požadavek byl akceptován; v souladu se skutečným stavem využití úze-
mí je celý pozemek parc. č. 917/7 začleněn do zastavěného území, jako stabilizovaná plocha 
smíšená obytná SO. 

Požadavek č. 56 – požadavek byl akceptován; požadované pozemky jsou vymezeny jako 
zastavitelná plocha smíšená obytná SO č. Z2/30. 

Požadavek č. 57 – požadavek byl akceptován; zastavitelná plocha dopravy silniční DS 
č. Z20, vymezená na dotčených pozemcích v platném územním plánu pro výstavbu čerpací 
stanice pohonných hmot, se Změnou č. 2 ruší a plocha zůstává v souladu se stávajícím sta-
vem vymezena jako stabilizovaná plocha výroby drobné VD. 

Požadavek č. 58 – požadavek byl akceptován s úpravou; jako zastavitelná plocha smíšená 
obytná SO č. Z2/12 je vymezena část dotčeného pozemku o rozloze 2500 m2. 

Požadavek č. 59 – požadavek nebyl akceptován; jde o nežádoucí rozšiřování zástavby 
do volné krajiny; Změnou č. 2 se zároveň ruší i zastavitelná plocha sportovních a tělový-
chovných zařízení OS č. Z59 a zastavitelná plocha zeleně na veřejných prostranstvích ZV 
č. Z116, které jsou na tomto pozemku v platném územním plánu vymezeny. 

Požadavek č. 60 – požadavek byl akceptován; trasa regionálního biokoridoru č. 618 je 
upravena v souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Ak-
tualizace č. 1 a v návaznosti na Územní plán Stonava, v souvislosti s tím je upraveno vyme-
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zení ploch přírodních PP a ploch lesních L; pozemky parc. č. 2060/3 a 2060/4 jsou vymezeny 
jako plochy vodní a vodohospodářské VV. 

Požadavek č. 61 – požadavek byl akceptován; jako zastavitelná plocha smíšená obytná SO 
č. Z2/11 je vymezena část dotčeného pozemku o rozloze 2600 m2. 

Požadavek č. 62 – požadavek nebyl akceptován; jde o nežádoucí rozšiřování zástavby 
do volné krajiny. 

Požadavek č. 63 – požadavek byl akceptován s úpravou; jako zastavitelná plocha smíšená 
obytná SO č. Z2/26 je vymezena část dotčeného pozemku o rozloze 3800 m2; zastavitelná 
plocha je vymezena tak, aby navazovala na hranici zastavěného území stávající zástavby. 

Požadavek č. 64 – požadavek byl akceptován; dotčený pozemek je vymezen jako zastavi-
telná plocha bydlení v rodinných domech BI č. Z2/7. 

Požadavek č. 65 – požadavek nebyl akceptován; jde o nežádoucí rozšiřování zástavby 
do volné krajiny. 

Požadavek č. 66 – požadavek byl akceptován s úpravou; jako zastavitelná plocha výroby 
zemědělské VZ č. Z2/24 je vymezena část dotčeného pozemku o rozloze 1400 m2; vymezení 
zastavitelné plochy o větší rozloze není možné kvůli koridoru technické infrastruktury, vyme-
zenému pro výstavbu VTL plynovodu, který pozemkem prochází. 

 

 
 

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

     Předmětem Změny č. 2 Územního plánu Albrechtice je především vymezení 32 nových 
zastavitelných ploch, určených převážně pro obytnou výstavbu, dále pak vymezení koridoru 
dopravní infrastruktury pro optimalizaci železniční trati č. 321, vypuštění koridoru technické 
infrastruktury pro zvýšení přenosové kapacity vedení 400 kV – ZVN 460 jeho rekonstrukcí 
na dvojpotah ve vymezeném koridoru E45, úprava vymezení koridorů technické infrastruktu-
ry pro výstavbu VTL plynovodů a úprava vymezení regionálního biokoridoru ÚSES č. 618.  

     Všechny nově vymezené zastavitelné plochy mají lokální význam a z hlediska širších vzta-
hů v území nemají žádné vazby na okolní obce.  

     Koridor dopravní infrastruktury DZ14, vymezený pro optimalizaci železniční trati č. 321, 
má návaznost na území města Karviná a na území sousedních obcí Horní Suché a Stonavy; 
v územním plánu Karviné je koridor vymezen shodně s vymezením ve Změně č. 2 Územního 
plánu Albrechtice, návaznost je tedy zajištěna. V územních plánech Horní Suché ani Stonavy 
koridor vymezen není a musí být při nejbližší změně těchto územních plánů doplněn. 

     Koridor technické infrastruktury E45, vymezený v platném územním plánu pro zvýšení 
přenosové kapacity vedení 400 kV – ZVN 460 jeho rekonstrukcí na dvojpotah, se v souladu se 
Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, z územního 
plánu vypouští. V územním plánu sousedního města Havířova ve znění následných změn již 
tento koridor vymezen není a územní plány Albrechtic a Havířova tak jsou v souladu. 

    Úprava vymezení koridoru technické infrastruktury pro výstavbu VTL plynovodu P2 je 
v souladu s jeho navazujícím úsekem, vymezeným v Územním plánu Horní Suchá; zrušený 
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úsek koridoru P22 je rovněž s Územním plánem horní Suché v souladu (koridor zde není vy-
mezen). Dílčí úprava vymezení sdruženého koridoru P2 + P22 nemá vazbu na území soused-
ních obcí. 

     Úprava trasy regionálního biokoridoru č. 618 navazuje na jeho vymezení v územním plánu 
Stonavy; oba územní plány jsou tak v souladu. 

 

 
 

E. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

 

     Ve Změně č. 2 nejsou obsaženy žádné nové záměry nadmístního významu nad rámec Zá-
sad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, nově vymezené 
zastavitelné plochy mají pouze lokální charakter. 

 

 
 

F. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY 
 

F.1. Vymezení zastavěného území 

     Změnou č. 2 je provedena aktualizace vymezení zastavěného území k 1. 5. 2021 a zároveň 
aktualizace současného stavu využití území. Do zastavěného území jsou přičleněny zastavi-
telné plochy nebo jejich části, na kterých již byla výstavba realizována (včetně proluk splňují-
cích podmínky dle § 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů).  

     V lokalitě ul. Osvobození naopak došlo ke zrušení zastavěného území, vymezeného 
v platném územním plánu jako stabilizovaná plocha výroby drobné VD. Podle aktuální kata-
strální mapy se již v dotčené lokalitě dle evidence nemovitostí žádný výrobní areál nenachá-
zí, je zde pouze jeden samostatný pozemek, vedený v katastrální mapě jako zastavěná plo-
cha a nádvoří/zbořeniště; vymezení zastavěného území v platném územním plánu zde tak 
není v souladu s § 58, odst. 2 stavebního zákona. 

     Hranice zastavěného území k 1. 5. 2021 je v grafické části Změny č. 2 kvůli přehlednosti 
vymezena nově v celém rozsahu. 

     Konkrétní úprava vymezení zastavěného území je patrná z výkresu č. 1. Výkres základního 
členění území. 

 

F.2.  Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot  

     Změnou č. 2 se základní koncepce rozvoje území obce nemění; zastavitelné plochy, nově 
vymezené Změnou č. 2, jsou v převážné většině určeny pro obytnou výstavbu, v návaznosti 
na stávající zástavbu. Jde o plochy drobných výměr, které nemají vliv na koncepci rozvoje 
obce, stanovenou v platném územním plánu, respektují strukturu a charakter stávající 
zástavby i zásady ochrany přírody, krajiny a krajinného rázu. 
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     Kulturní a architektonické hodnoty v řešeném území představují zejména nemovité 
kulturní památky a památky místního významu, všechny jsou Změnou č. 2 respektovány; 
zastavitelné plochy, vymezené Změnou č. 2, nejsou situovány v jejich blízkosti. Výčet 
nemovitých kulturních památek ani vymezení území s archeologickými nálezy se Změnou č. 2 
nemění. 

     Přírodní hodnoty na území obce Albrechtice představují především lesní porosty a břeho-
vé porosty vodních toků, registrované významné krajinné prvky, památné stromy, dále pak 
regionální části ÚSES (regionální biocentrum 1163 Loucký les a regionální biokoridor 618). 

     Tyto přírodní hodnoty jsou v platném územním plánu respektovány; Změnou č. 2 jsou 
provedeny dvě úpravy ve vymezení přírodních hodnot: 

- Výčet památných stromů je doplněn o Smelíkův dub (ID 105809, parc. č. 1098/1, dub letní 
– Quercus robur, vyhlášený Magistrátem města Havířova, odborem životního prostředí, 
dne 28. 12. 2011). 

- Vymezení regionálního biokoridoru ÚSES č. 618 je upraveno tak, aby bylo v souladu se 
Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1; zároveň 
je tak zajištěna i návaznost na platný územní plán Stonavy.    

     Dále se Změnou č. 2 doplňuje do Koordinačního výkresu vymezení poddolovaného území 
č. 4584 Stonava (uhlí černé, stáří – po r. 1945, haldy + otevřená ústí + propadliny), které zce-
la nepatrně zasahuje na severní okraj území obce.   

     Změna č. 2 zachovává strukturu rozptýlené zástavby, převažující na většině k.ú. Albrechti-
ce u Českého Těšína, nové zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu vymezuje v návaznosti 
na stávající zástavbu, zachovává krajinný ráz zemědělské krajiny, respektuje rozptýlenou ze-
leň v krajině včetně břehových porostů vodních toků a nenavrhuje žádné pohledové domi-
nanty nebo bariéry. Ochrana krajinného rázu a respektování zásad pro rozhodování v území 
v souladu s cílovými charakteristikami krajiny byla také důvodem pro zamítnutí některých 
požadavků na změnu územního plánu.  

 

F.3.    Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 

F.3.1.   Celková urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch 
s rozdílným způsobem využití 

     Změnou č. 2 se celková urbanistická koncepce, stanovená v platném Územním plánu Al-
brechtice, nemění, navržené změny jsou z hlediska celkové urbanistické koncepce rozvoje 
obce nepodstatné. Vymezují se 32 nové zastavitelné plochy drobných výměr, převážně plo-
chy smíšené obytné SO, naopak několik zastavitelných ploch, vymezených v platném územ-
ním plánu, nebo jejich dílčích částí, se Změnou č. 2 z územního plánu vypouští; jde o plochy 
dlouhodobě nevyužité, případně o plochy vymezené pro záměry, které již pozbyly platnost – 
podrobněji viz kap. F.3.2.  Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby. 

Nově jsou v rámci Změny č. 2 definovány principy urbanistické kompozice: 
- Respektovat kompoziční osu soustředěné zástavby, kterou je ulice Hlavní a stavební do-

minantu obce – kostel sv. Petra a Pavla. 
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F.3.2.  Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 

Změnou č. 2 jsou provedeny následující změny zastavitelných ploch a ploch přestavby, 
vymezených platným územním plánem: 

• V souvislosti s aktualizací vymezení zastavěného území se následující zastavitelné plo-
chy nebo jejich části převádějí do ploch stabilizovaných; jde o plochy, na kterých již byla 
výstavba realizována, o pozemky související se stávající zástavbou (zpravidla zahrady 
k rodinným domům), případně o proluky dle § 58 odst. 2 stavebního zákona: 

- Zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech BI č. Z11 (část), Z23 (část), Z24 (část) 
a Z29 (část).  

- Zastavitelné plochy smíšené obytné SO č. Z1 (část), Z4, Z7 (část), Z16 (část, na které by-
la realizována komunikace), Z36, Z44 (část), Z45 (část), Z46, Z50 (část), Z61 (část), Z65, 
Z66 (část), Z67, Z68, Z77 (část), Z79 (část), Z91 (část) a Z96 (část). 

- Zastavitelná plocha hřbitova OH Z26 (část) – jde o část plochy vymezené pro rozšíření 
hřbitova na ulici Bělehradské, které již bylo realizováno. 

- Část zastavitelné plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV č. Z115 se převádí 
do stabilizovaných ploch bydlení v rodinných domech BI; jde o zahradu stávajícího sou-
sedního rodinného domu.  

• Vypouštějí se zastavitelné plochy nebo jejich části, vymezené v platném územním 
plánu: 

- Zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech BI č. Z25; v návaznosti na vypuštění 
části zastavitelné plochy veřejných prostranství PV č. Z124 se původní plocha č. Z25 
sloučila s plochou č. Z24B.  

- Zastavitelná plocha smíšená obytná SO č. Z49 a část plochy č. Z50; jde o plochy, 
kterými prochází vedení ZVN 400 kV a které jsou proto pro výstavbu nevyužitelné. 

- Zastavitelná plocha dopravy silniční DS č. Z20; jde o plochu, která byla v platném 
územním plánu vymezena pro výstavbu čerpací stanice pohonných hmot; tento záměr 
již neplatí a na základě požadavku vlastníka dotčených pozemků plocha zůstává 
v souladu se stávajícím stavem vymezena jako stabilizovaná plocha výroby drobné VD. 

- Zastavitelná plocha výroby drobné VD č. Z21 v lokalitě Rakovecká; tento záměr již není 
aktuální. 

- Zastavitelná plocha tělovýchovných a sportovních zařízení OS č. Z59, vymezená v 
platném územním plánu pro rozšíření sportovního areálu na ulici Školní, včetně 
navazující zastavitelné plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV č. Z116; tento 
záměr již není aktuální, obec s výstavbou dalších sportovních zařízení neuvažuje. 

- Zastavitelná plocha veřejných prostranství PV č. Z120, vymezená v platném územním 
plánu pro dílčí směrovou úpravu ulice Nádražní v prostoru křižovatky s ulicí Bažantnice, 
včetně navržené okružní křižovatky a včetně navazující zastavitelné plochy zeleně 
na veřejných prostranstvích ZV č. Z110; předmětný úsek ulice Nádražní byl 
rekonstruován ve stávající trase a se směrovou úpravou se již neuvažuje. 

Dále jsou vypuštěny některé zastavitelné plochy nebo jejich části, vymezené v platném 
územním plánu pro obytnou výstavbu. Jde o plochy, které byly do Územního plánu 
Albrechtice převzaty z předchozího územního plánu – Územního plánu obce Albrechtice, 
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schváleného Obecním zastupitelstvem 3. 9. 1998, ve znění následných změn č. 1 až 8, ale 
dosud na nich výstavba nebyla zahájena. Tyto plochy jsou tedy v územním plánu 
vymezeny bez využití již více než 20 let a blokují tak výstavbu na pozemcích, na kterých 
mají vlastníci zájem zahájit výstavbu bez prodlení. V souladu s § 102 odst. 3 stavebního 
zákona lze zrušit zastavitelnou plochu, vymezenou v územním plánu, bez náhrady, po 
uplynutí 5 let od nabytí účinnosti územního plánu, pokud nenabylo účinnosti rozhodnutí o 
umístění stavby nebo územní souhlas pro stavbu, pro kterou byla zastavitelná plocha 
určena nebo pokud nebyla před uplynutím 5 let uzavřena veřejnoprávní smlouva 
nahrazující územní rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že Územní plán Albrechtice nabyl 
účinnosti dne 27. 12. 2011, je lhůta 5 let splněna. Na základě výše uvedeného se tedy 
z územního plánu vypouštějí následující plochy:      

- Zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech BI č. Z22 a převážná část zastavitelné 
plochy bydlení v rodinných domech BI č. Z23 – jde o plochy navazující na areál 
obalovny asfaltových směsí, které proto pro obytnou výstavbu nejsou vhodné; 
s vypuštěním těchto zastavitelných ploch souvisí i vypuštění zastavitelné plochy 
veřejných prostranství PV č. Z123. 

- Severní část zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech BI č. Z27; s vypuštěním 
části této zastavitelné plochy souvisí i vypuštění části zastavitelné plochy veřejných 
prostranství PV č. Z124 a vypuštění části zastavitelné plochy zeleně na veřejných 
prostranstvích ZV č. Z111. 

- Jihozápadní část zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech BI č. Z31; 
s vypuštěním části této zastavitelné plochy souvisí i vypuštění části zastavitelné plochy 
zeleně na veřejných prostranstvích ZV č. Z112. 

• Mění se vymezení zastavitelných ploch, vymezených v platném územním plánu: 

- Zastavitelná plocha smíšená obytná SO č. Z1 je rozdělena na dvě samostatné 
zastavitelné plochy č. Z1A a Z1B následkem převedení části původní vymezené 
zastavitelné plochy do ploch stabilizovaných. 

- Zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech BI č. Z11 je mírně rozšířena v 
návaznosti na zrušení zastavitelné plochy veřejných prostranství PV č. Z120. 

- Zastavitelná plocha smíšená obytná SO č. Z16 je zmenšena o část plochy, na které byla 
vybudována komunikace, sloužící pro dopravní obsluhu přilehlé obytné zástavby.  

- Zastavitelná plocha smíšená obytná SO č. Z18 je nepatrně rozšířena v návaznosti na 
aktuální mapu evidence nemovitostí. 

- Zastavitelná plocha smíšená obytná SO č. Z19 je nepatrně zmenšena o část plochy, 
kterou tvoří stávající účelová komunikace, sloužící pro dopravní obsluhu přilehlé 
obytné zástavby.  

- Zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech BI č. Z24 je rozdělena na dvě 
samostatné zastavitelné plochy č. Z24A a Z24B následkem převedení části původní 
vymezené zastavitelné plochy do ploch stabilizovaných. 

- Zastavitelná plocha výroby zemědělské VZ č. Z37 je zmenšena v návaznosti na aktuální 
mapu evidence nemovitostí. 



58 
 

- Zastavitelná plocha smíšená obytná SO č. Z51 je rozšířena na základě požadavku 
vlastníka pozemku. 

- Zastavitelná plocha smíšená obytná SO č. Z61 je rozdělena na dvě samostatné 
zastavitelné plochy č. Z61A a Z61B následkem převedení části původní vymezené 
zastavitelné plochy do ploch stabilizovaných. 

- Zastavitelná plocha smíšená obytná SO č. Z91 je rozdělena na dvě samostatné 
zastavitelné plochy č. Z91A a Z91B následkem převedení části původní vymezené 
zastavitelné plochy do ploch stabilizovaných. 

- Zastavitelná plocha smíšená obytná SO č. Z96 je Změnou č. 2 rozdělena na dvě 
samostatné zastavitelné plochy č. Z96A a Z96B následkem převedení části původní 
vymezené zastavitelné plochy do ploch stabilizovaných. 

- Zastavitelná plocha zeleně na veřejných prostranstvích ZV č. 114, vymezená v platném 
územním plánu v lokalitě Na Zámostí, je na základě požadavku vlastníka pozemku 
přemístěna do jiné polohy; označení plochy se nemění. Nově situovaná plocha 
navazuje na stávající obytnou zástavbu a na sportovní a společenský areál Zámostí a 
leží v blízkosti rozsáhlejší zastavitelné plochy smíšené obytné SO č. Z73. 

- Část zastavitelné plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV č. Z115 se mění na 
zastavitelnou plochu bydlení v rodinných domech BI č. Z115B, na základě požadavku 
vlastníka pozemku; zbývající část zastavitelné plochy zeleně na veřejných 
prostranstvích ZV je nově označena č. Z115A. 

Výměra zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech BI č. Z9 a zastavitelné plochy 
smíšené obytné SO č. Z69 je opravena – nejde o úpravu vymezení těchto ploch, ale o chybu 
měření v platném územním plánu. 

• Vymezují se nové zastavitelné plochy: 

- Plochy bydlení v rodinných domech BI – Změnou č. 2 jsou vymezeny čtyři zastavitelné 
plochy, v lokalitách Písečná (plocha č. Z2/7), Bělehradská (plocha č. Z2/8) a Pacalůvka 
(plochy č. Z2/31 a Z2/32). Jde o plochy drobných výměr, navazující na stávající 
zástavbu, situované u stávajících komunikací a převážně v dosahu stávajících sítí 
technické infrastruktury, na které je bude možno napojit. Plochy jsou určeny vždy pro 
výstavbu 1 RD, s výjimkou plochy č. Z2/8, která má kapacitu až 3 RD; celková kapacita 
těchto ploch je tedy cca 6 RD. 

- Plochy smíšené obytné SO – Změnou č. 2 je vymezeno 26 zastavitelných ploch, v 
lokalitách Sušská (plochy č. Z2/1 a Z2/2), Srnčí (plochy č. Z2/3 a Z2/6), Pramenná 
(plocha č. Z2/4), Lesní (plocha č. Z2/5), Stonavská (plochy č. Z2/10, Z2/11, Z2/12 a 
Z2/13), U Podjezdu (plocha č. Z2/14), Osvobození (plocha č. Z2/15), Školní (plocha č. 
Z2/16), Pasecká (plochy č. Z2/17, Z2/18 a Z2/21), Loucká (plochy č. Z2/19 a Z2/20), 
Pardubická (plochy č. Z2/22 a Z2/23), Chotěbuzská (plochy č. Z2/25 a Z2/27), K Potoku 
(plocha č. Z2/26), Těšínská (plocha č. Z2/28), K vleku (plocha č. Z2/29) a Červenky 
(plocha č. Z2/30). Jde o plochy drobných výměr, vymezená vždy pro výstavbu 1 RD, 
v ojedinělých případech max. 2 RD, pouze plocha č. Z2/15 má kapacitu větší, cca 5 RD; 
jde o plochy v lokalitách s rozptýlenou zástavbou, kde jsou typické větší výměry 
stavebních pozemků. Celková kapacita těchto ploch je cca 30 – 35 RD, všechny 
vymezené plochy navazují na zastavěné území a jsou situovány u stávajících 
komunikací, zpravidla v dosahu sítí technické infrastruktury. 
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- Plocha výroby průmyslové VP č. Z2/9 je vymezena v lokalitě Bělehrad a je určena 
pro rozšíření stávajícího výrobního areálu. Vzhledem k tomu, že celá plocha leží v 
koridorech technické infrastruktury, vymezených pro výstavbu, případně pro 
rekonstrukci  VTL plynovodů, je možnost jejího využití velmi omezená, v podstatě 
pouze na odstavné a manipulační plochy.   

- Plocha výroby zemědělské VZ č. Z2/24 je vymezena v lokalitě Pod Pastuchovkou a je 
určena pro výstavbu haly pro zemědělskou techniku.   

V tabulce s výčtem zastavitelných ploch se ruší sloupec s uvedením katastrálního území; 
vzhledem k tomu, že obec Albrechtice tvoří jediné katastrální území – katastrální území 
Albrechtice u Českého Těšína, je tento údaj zbytečný. U názvů jednotlivých ploch, 
vymezených v platném územním plánu,  se ruší pořadové číslo (římská číslice); důvodem je 
skutečnost, že při vypouštění již realizovaných ploch a vymezování nových zastavitelných 
ploch dochází k chybám v číselných řadách.   
 

F.3.3. Systém sídelní zeleně 

     Koncepce systému sídelní zeleně se Změnou č. 2 podstatně nemění, do stávajících ploch 
zeleně na veřejných prostranstvích se nezasahuje, nové plochy zeleně na veřejných 
prostranstvích se nenavrhují. 

     Část zastavitelných ploch zeleně na veřejných prostranstvích ZV, vymezených v platném 
územním plánu, se ale Změnou č. 2 z územního plánu vypouští; jde o zastavitelné plochy 
č. Z110, Z111 (část), Z112 (část), Z115 (část) a Z116. Odůvodnění těchto úprav je popsáno 
v předchozí kapitole. 

      Zastavitelná plocha zeleně na veřejných prostranstvích ZV č. 114, vymezená v platném 
územním plánu v lokalitě Na Zámostí, je na základě požadavku vlastníka pozemku 
přemístěna do jiné polohy; označení plochy se nemění. Nově situovaná plocha navazuje na 
stávající obytnou zástavbu a na sportovní a společenský areál Zámostí, kterou tak vzájemně 
propojí a leží v blízkosti rozsáhlejší zastavitelné plochy smíšené obytné SO č. Z73. 

 

F.4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování, vymezení ploch 
a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití 

F.4.1. Dopravní infrastruktura 

     Změnou č. 2 se koncepce dopravní infrastruktury, stanovená v platném územním plánu, 
nemění, jsou ale provedeny dílčí úpravy dopravního řešení. 

     V návaznosti na Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace 
č. 1, se mění označení navržené „přeložky silnice I/11“ na „přeložku silnice I. třídy“; podle 
aktuálních informací trasa přeložky silnice I/11 územím obce Albrechtice nepovede, koridor 
pro významnou dopravní stavbu s označením „D32 Životice – Český Těšín, přeložka, dvou-
pruhová směrově nedělená silnice I. třídy“ však v Zásadách územního rozvoje Moravskoslez-
ského kraje zůstává. V platném územním plánu je pro stavbu přeložky včetně souvisejících 
staveb vymezena zastavitelná plocha dopravy silniční DS č. Z117, jejíž vymezení se Změnou 
č. 2 nemění.      
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     V souvislosti se zrušením zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech BI č. Z22, části 
plochy č. Z23 a části plochy č. Z27, vymezených v platném územním plánu, se ruší také návrh 
souvisejících místních komunikací – propojení ulice Rakovecké a Písečné a komunikace 
navržená souběžně s ulicemi Písečnou a Bělehradskou včetně napojení na ulici Písečnou. 
Dále se ruší návrh dílčí směrové úpravy ulice Nádražní v prostoru křižovatky s ulicí Bažantnice 
včetně navržené okružní křižovatky; předmětný úsek ulice Nádražní byl rekonstruován ve 
stávající trase a se směrovou úpravou se již neuvažuje. 

     Nové místní ani účelové komunikace se Změnou č. 2 nenavrhují, ve dvou lokalitách 
severně železniční trati je doplněn zákres stávajících účelových komunikací. 

     V oblasti železniční dopravy se Změnou č. 2 do územního plánu doplňuje koridor železnič-
ní dopravy DZ14, vymezený pro optimalizaci železniční trati č. 321 Ostrava-Svinov – Havířov – 
Český Těšín, včetně souvisejících staveb. Pro využití vymezeného koridoru se stanovují ná-
sledující podmínky: 
- přípustné využití: přístavby, nástavby a stavební úpravy stávajících staveb, stavby a zaří-

zení technické infrastruktury, stavby pěších a cyklistických komunikací, stavby místních 
a účelových komunikací, v zastavěném území a v zastavitelných plochách stavby oplocení, 
realizace ÚSES;  

- podmíněně přípustné využití – pouze v zastavěném území: stavby vedlejší ke stávající 
stavbě hlavní   

- nepřípustné využití: využití, které by znemožnilo realizaci navrženého záměru – není do-
voleno povolovat žádné nové stavby vyjma staveb (a staveb přímo souvisejících), pro kte-
ré je toto území chráněno a staveb, uvedených jako přípustné a podmíněně přípustné. 

      Z Textové část I. A (výroku) se vypouští požadavek na umístění staveb ve vzdálenosti 40 m 
od osy stávajících silnic II. a III. třídy a navržených přeložek silnic III. třídy podmíněné prove-
dením preventivních opatření pro zajištění přípustného hygienického zatížení externalitami 
dopravy („stavebníkem bude doloženo splnění přípustného hygienického zatížení externali-
tami dopravy, a to ve smyslu dodržení limitů dle platných právních předpisů a norem“) nebo 
staveb, jejichž funkce nevyvolá potřebu provedení těchto preventivních opatření. Tento po-
žadavek je pro silnice III. třídy neodůvodněný (ochranné pásmo silnic III. třídy činí 15 m 
od osy komunikace), silnice II. třídy územím obce vůbec neprocházejí.  

 
F.4.2. Technická infrastruktura 

F.4.2.1. Vodní hospodářství 

     Koncepce řešení vodního hospodářství se Změnou č. 2 podstatně nemění, předmětem 
Změny č. 2 je především aktualizace zákresu vodovodů a kanalizací, tj. doplnění a upřesnění 
zákresu stávajících tras na základě Územně analytických podkladů ORP Havířov, 5. úplná ak-
tualizace 2020. Největší odchylky byly zjištěny u zákresu tras přivaděčů užitkové vody, které 
územím obce Albrechtice procházejí. Dále byla opravena trasa stávajícího vodovodního řadu 
v prostoru zemědělského areálu na ulici Osvobození. 

    Nové trasy vodovodů a kanalizace nejsou navrženy, nově vymezené zastavitelné plochy 
jsou situovány v lokalitách, kde lze novou výstavbu napojit na stávající nebo navržené sítě 
v ekonomicky přijatelné vzdálenosti, případně kde bude zásobování pitnou vodou a/nebo 
likvidace odpadních vod zajištěna individuálně. 
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     Pro koridor, vymezený v platném územním plánu pro zdvojení přivaděče Ostravského 
oblastního vodovodu DN 600 Bludovice – Karviná je doplněno označení „koridor technické 
infrastruktury TK2“; pro využití vymezeného koridoru se stanovují následující podmínky: 
- přípustné využití: stavby a zařízení technické infrastruktury, stavby pěších a cyklistických 

komunikací, stavby silnic, místních a účelových komunikací, v zastavěném území 
a v zastavitelných plochách stavby oplocení 

- nepřípustné využití: využití, které by znemožnilo realizaci navrženého záměru – není do-
voleno povolovat žádné nové stavby, vyjma staveb (a staveb přímo souvisejících), pro kte-
ré je toto území chráněno a staveb, uvedených jako přípustné. 

V lokalitě Pardubická se upravuje návrh řešení likvidace odpadních vod ze zastavitelné 
plochy č. Z73 – zatímco v platném územním plánu se předpokládalo napojení kanalizace 
z celé zastavitelné plochy č. Z73 do stávající kanalizace v ulici Na Zámostí průchodem přes 
pozemky stávající zástavby, Změnou č. 2 se navrhuje pro odkanalizování východní části plo-
chy č. Z73 vybudování kanalizace v ulici Pardubické, souběžně s navrženým vodovodem. 

     V návaznosti na vypuštění zastavitelných ploch v prostoru ulic Písečné a Rakovecké se ruší 
část navržených tras vodovodu a kanalizace v ulici Rakovecké a jejich propojení na ulici Pí-
sečnou. V souvislosti s touto úpravou se upravuje také návrh odkanalizování zastavitelné 
plochy č. Z24A – návrh gravitační kanalizace, vedené v ulici Písečné, svedené do navržené 
čerpací stanice na ulici Rakovecké. Nově je v ulici Písečné navrženo odkanalizování pomocí 
úseku oddílné splaškové tlakové kanalizace s čerpacími jímkami u jednotlivých objektů 
s následným zaústěním do stávající gravitační splaškové kanalizace ve východní části ulice 
Písečné.      

     Z textové části I.A (výroku) se vypouští ustanovení „Studna jako jediný zdroj pitné vody se 
připouští pouze pro nové stavby ve stabilizovaných plochách, které jsou mimo dosah stávají-
cích a navržených řadů pitné vody; pro nové stavby realizované ve vymezených zastavitel-
ných plochách se studna jako jediný zdroj pitné vody nepřipouští.“ Výstavbu ve vymezených 
zastavitelných plochách nelze podmiňovat výstavbou vodovodní sítě, jejíž realizace je závislá 
na ekonomických možnostech obce; původně formulované ustanovení ve skutečnosti zna-
mená stavební uzávěru na vymezených zastavitelných plochách v lokalitách, kde se s vybu-
dováním vodovodu uvažuje až v dalekém horizontu, případně na plochách, kde se 
s výstavbou vodovodu neuvažuje vůbec. 

     Dále se upravují podmínky likvidace odpadních vod v tom smyslu, že likvidace odpadních 
vod z nově realizované zástavby bude zajištěna napojením na veřejnou kanalizaci, soukro-
mou kanalizaci nebo individuálně; vypouští se ustanovení platného územního plánu „Indivi-
duální likvidace odpadních vod je možná pouze u ploch, které nelze napojit na stávající nebo 
navrženou kanalizaci zakončenou na ČOV.“ Stejně jako u výše uvedené problematiky záso-
bování pitnou vodou, toto ustanovení ve skutečnosti znamená stavební uzávěru na vymeze-
ných zastavitelných plochách v lokalitách, kde se s vybudováním kanalizace uvažuje až 
v dalekém horizontu, případně s přihlédnutím k současné finanční situaci obcí a současným 
trendům v zajišťování likvidace odpadních vod (preference malých domovních ČOV), neuva-
žuje vůbec.  

Změnou č. 2 je do územního plánu doplněn zákres dvou vodních ploch – rybníků na beze-
jmenném pravobřežním přítoku Stonávky (Důlském potoce). V současné době jsou tyto ryb-
níky nefunkční, zarostlé náletem; vlastník, Lesy ČR, s.p. připravuje jejich obnovu. 
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F.4.2.2. Energetika, spoje 

     Koncepce rozvoje energetiky a spojů, stanovená platným územním plánem, se Změnou 
č. 2 nemění, provedené úpravy jsou vyvolány jednak aktualizací stávajícího stavu energetic-
kých sítí, jednak nutností uvést územní plán do souladu se Zásadami územního rozvoje Mo-
ravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1.  

       Nejvýznamnější úpravou, vyplývající ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kra-
je, ve znění Aktualizace č. 1, je zrušení energetického koridoru E45, vymezeného v platném 
územním plánu pro zvýšení přenosové kapacity vedení 400 kV – ZVN 460 jeho rekonstrukcí 
na dvojpotah. Tento záměr byl Aktualizací č. 1 ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezské-
ho kraje vypuštěn. 

     Dále je upraveno vymezení koridorů pro výstavbu VTL plynovodů: 

P2  (PZP Třanovice-) hranice okresu Karviná – Karviná Doly (VTL), výstavba plynovodu 
DN 500 pro oblast Karviná-Doly – vymezení koridoru P2 je zúženo na celkovou šířku 
20 m, aby podmínky stanovené pro jeho využití omezovaly dotčené území v co nej-
menším rozsahu; v rámci projednávané Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje se již koridor P2 ruší (vypouští), protože šlo o záměr pře-
vzatý do ZÚR MSK z ÚPN VÚC  Ostrava – Karviná, který již není platný  

P5 Rekonstrukce stávajícího VTL plynovodu DN 500 v trase Albrechtice – Český Těšín – 
s přeložkou části stávající trasy mimo zastavěné území – koridor vymezený v plat-
ném územním plánu je upraven podle územně analytických podkladů ORP Havířov, 
5. úplné aktualizace 2020; jde o dílčí odchylky od původního vymezení, zejména 
ve východní části území obce 

P22  rekonstrukce stávajícího VTL plynovodu DN 500 v trase (Havířov) – Horní Suchá – 
Albrechtice s přeložkou části stávající trasy mimo zastavěné území – rekonstrukce 
stávajícího VTL plynovodu DN 500 v trase Horní Suchá – Albrechtice již byla prove-
dena v r. 2018, v mírně odlišné trase; původní vedení VTL plynovodu v tomto úseku 
bylo zrušeno; v této části trasy VTL plynovodu je proto koridor P22 zrušen, v úseku 
s navrženou přeložkou trasy mimo zastavěné území zůstává beze změny.  

     Změnou č. 2 se dále doplňuje vymezení koridoru pro výstavba vysokotlakého plynovodu  
DN 500/300, PN 40 Stonava – Žukov, který nahradí fyzicky dožívající plynovod DN 
500 (623 001) v úseku od napojení na rekonstruovaný VTL plynovod DN 300 Stonava – 
Dětmarovice – II. etapa  (623 013, mimo řešené území), po rekonstruovaný VTL plynovod DN 
500 Suchá – Albrechtice – I. etapa (623 005). Trasa nového plynovodu se částečně odklání od 
původní trasy a přesouvá se mimo zastavěné území. Součástí stavby je také přepojení regu-
lační stanice plynu VTL/STL Albrechtice – Paseky na nový plynovod. Návrh výstavby VTL ply-
novodu je v platném územním plánu obsažen a zůstává beze změny, doplňuje se pouze vy-
mezení koridoru v celkové šířce 20 m, s označením EK1.  

     Pro koridory technické infrastruktury, vymezené územním plánem, se Změnou č. 2 dopl-
ňují podmínky pro využití vymezených koridorů EZ6, E10, P2, P5, P22 a TK1: 
- přípustné využití: přístavby, nástavby a stavební úpravy stávajících staveb, stavby a zaří-

zení technické infrastruktury, stavby pěších a cyklistických komunikací, stavby místních 
a účelových komunikací, v zastavěném území a v zastavitelných plochách stavby oplocení, 
realizace ÚSES;  
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- podmíněně přípustné využití – pouze v zastavěném území: stavby vedlejší ke stávající 
stavbě hlavní   

- nepřípustné využití: využití, které by znemožnilo realizaci navrženého záměru – není do-
voleno povolovat žádné nové stavby vyjma staveb (a staveb přímo souvisejících), pro kte-
ré je toto území chráněno a staveb, uvedených jako přípustné a podmíněně přípustné. 

     V rámci aktualizace stávajícího stavu energetických sítí jsou zcela nově zakreslena veškerá 
vedení VN 22 kV a trafostanice podle Územně analytických podkladů ORP Havířov, 5. úplná 
aktualizace 2020, protože jejich zákres v platném územním plánu vykazuje v jednotlivých 
případech větší či menší odchylky; původní zákres se tím ruší. 

    V návaznosti na redukci zastavitelných ploch, vymezených v platném územním plánu, se 
ruší návrh trafostaniceTR-N4 v lokalitě Rakovecká a návrh rozšíření STL plynovodu v lokali-
tách Rakovecká, Písečná a Bělehradská. Navržená trafostanice TR-N9 se na základě požadav-
ku vlastníka pozemku, na kterém je v platném územním plánu navržena, přesouvá východ-
ním směrem, na severní stranu ulice Pardubické. 
 
F.4.2.3. Ukládání a zneškodňování odpadů 

Změnou č. 2 se koncepce ukládání a zneškodňování odpadů stanovená v platném územ-
ním plánu, nemění; nová zařízení pro ukládání a zneškodňování odpadů se nenavrhují, 
do stávajících zařízení se Změnou č. 2 nezasahuje. 

 
F.4.3. Občanské vybavení 

Změnou č. 2 dochází ve vymezení ploch občanského vybavení k následujícím změnám: 

- Část zastavitelné plochy hřbitova OH č. Z26, vymezené pro rozšíření hřbitova na ulici Bě-
lehradské, se převádí do stabilizovaných ploch, hřbitov již byl na části plochy rozšířen.  

- Vypouští se zastavitelná plocha tělovýchovných a sportovních zařízení OS č. Z59, vymeze-
ná v platném územním plánu pro rozšíření sportovního areálu na ulici Školní; tento záměr 
již není aktuální, obec s výstavbou nových sportovních zařízení neuvažuje. 

- V grafické části územního plánu je upraveno vymezení ploch občanského vybavení. Po-
zemky zařízení občanského vybavení nejsou v platném územním plánu, až na výjimky 
(kostel sv. Petra a Pavla, základní škola, smuteční síň) vymezeny jako samostatné plochy 
s rozdílným způsobem využití, ale jsou zahrnuty do jiných funkčních ploch – do ploch byd-
lení v rodinných domech BI, do ploch bydlení v bytových domech BH a do ploch smíše-
ných obytných SO. Vzhledem k tomu, že tato skutečnost způsobovala při rozhodování 
v území potíže, vymezují se Změnou č. 2 pozemky a stavby stávajících samostatných zaří-
zení občanského vybavení jako plochy občanského vybavení OV. Jde o pozemky a stavby 
obecního úřadu, hasičské zbrojnice, pošty, zdravotního střediska, mateřské školy, Policie, 
domu s pečovatelskou službou a prodejních a stravovacích zařízení.   

 
F.4.4. Veřejná prostranství 

Změnou č. 2 dochází ve vymezení ploch veřejných prostranství k následujícím změnám: 

- Ruší se zastavitelné plochy veřejných prostranství PV nebo jejich části, vymezené 
v platném územním plánu pro stavby nových místních komunikací nebo pro jejich úpravy 
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– plochy č. Z120, Z123 a Z124 (část) – podrobněji viz kap. F.3.2. Vymezení zastavitelných 
ploch a ploch přestavby a kap. F.4.1. Dopravní infrastruktura. 

- Ruší se zastavitelné plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV nebo jejich části, 
vymezené v platném územním plánu pro založení nových parků nebo parkově upravených 
ploch – plochy č. Z110, Z111 (část), Z112 (část), Z115 (část) a Z116, plocha č. Z114 je 
přesunuta do jiné polohy – podrobněji viz kap. F.3.2. Vymezení zastavitelných ploch 
a ploch přestavby a kap. F.3.3. Systém sídelní zeleně. 

 

F.5.    Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití                 
a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability,                  
prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace,                 
dobývání ložisek nerostných surovin  

     Změnou č. 2 se koncepce uspořádání krajiny nemění, dochází pouze k úpravě vymezení 
části trasy regionálního biokoridoru č. 618, v návaznosti na Zásady územního rozvoje Morav-
skoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1 a na platný Územní plán Stonava. V současně 
platném územním plánu je regionální biokoridor veden od regionálního biocentra Loucký les 
s označením RBC R5 západním směrem podél bezejmenného pravobřežního přítoku Stonáv-
ky v trase RBK R4 – vložené lokální biocentrum LBC R3 – RBK R2 – vložené lokální biocentrum 
na toku Stonávky LBC R1. Změnou č. 2 je upraveno napojení RBK R4 na vložené LBC R3 a re-
gionální biokoridor pak dále pokračuje na území obce Stonava; úsek RBK R2 se ruší a u pů-
vodního vloženého lokálního biocentra na toku Stonávky se mění označení na LBC L1. 

 

F.6.   Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

          Změnou č. 2 se mění názvy a vymezení některých ploch s rozdílným způsobem využití; 
jde o následující úpravy: 

•  Názvy některých ploch jsou upraveny tak, aby lépe charakterizovaly jednotlivé plochy 
s rozdílným způsobem využití: 

- původní název „plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury OV“ se mění 
na „plochy občanského vybavení OV“, a to v návaznosti na úpravu vymezení ploch ob-
čanského vybavení – doplnění stabilizovaných ploch občanského vybavení, které jsou 
v platném územním plánu začleněny do jiných funkčních ploch, a to jak ploch občan-
ského vybavení veřejné infrastruktury, tak ploch občanského vybavení komerčního ty-
pu (nákupních středisek, stravovacích zařízení, apod.) 

- původní název „plochy pěších a vozidlových komunikací PV“ se mění na „plochy veřej-
ných prostranství PV“. 

• Definice použitých pojmů: 

- původní pojem „byty pro majitele a zaměstnance“ se nahrazuje vhodnějším pojmem 
„služební byty“. 

• Obecně závazné podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití se doplňují 
o další podmínky: 
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- Minimální výměra nově oddělovaných stavebních pozemků pro výstavbu rodinných 
domů ve stabilizovaných i v zastavitelných plochách se stanovuje na 1200 m2; tato 
podmínka se vztahuje i ke zbytkovým plochám po oddělení stavebního pozemku, ne-
vztahuje se ale na vymezené zastavitelné plochy, které jsou menší než 1200 m2 – jde 
o zastavitelné plochy č. Z83 a Z91B (zbytkové proluky mezi stávající zástavbou) a Z2/17 
(jde o úzkou parcelu, severní hranice zastavitelné plochy respektuje linii okolní zástav-
by). V případě, že je nový stavební pozemek oddělován od pozemku stávající zástavby, 
musí mít ponechaná část pozemku stávajícího rodinného domu rovněž minimální vý-
měru 1200 m2. Důvodem pro stanovení této podmínky je snaha zachovat rozvolněný 
charakter zástavby, tzv. „slezské“, v souladu s požadavky Zásad územního rozvoje Mo-
ravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, stanovenými pro specifické krajiny Os-
trava – Karviná (E-01) a Třinec – Těšín (F-06). Stanovená minimální rozloha nově oddě-
lovaného stavebního pozemku 1200 m2 vychází ze současného stavu využití území, kdy 
se výměra pozemků rodinných domů, realizovaných v posledních letech, pohybuje me-
zi 1000 – 1400 m2; stanovená minimální rozloha nově oddělovaných stavebních po-
zemků tak odráží střední hodnotu.   

- Ve vymezených plochách s rozdílným způsobem využití se nepožaduje, aby převažova-
lo hlavní využití, stanovené pro tyto plochy; jednotlivé plochy lze v celém rozsahu vyu-
žít pro využití, stanovené jako přípustné.   

• Dále jsou Změnou č. 2 provedeny úpravy stanovených podmínek pro využití některých 
ploch s rozdílným způsobem využití; ve většině případů nejde o zásadní změny využití, ale 
o jejich upřesnění tak, aby se předešlo nejasnostem při výkladů v následných řízeních. 
Obecně jsou pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití provedeny následující 
úpravy: 

- jednoznačně je definováno Hlavní využití, a toto definované Hlavní využití se již znovu 
neopakuje v odstavci Přípustné využití – vypouští se z tohoto odstavce, pokud v něm 
bylo uvedeno 

- v návaznosti na jednoznačně stanovené Hlavní využití se z odstavce Přípustné využití 
vypouštějí odrážky, které zbytečně podrobně toto využití rozvádějí – např. jestliže je 
jako Hlavní využití stanoveno „stavby a zařízení lehkého průmyslu a skladování“, pak je 
zbytečné v Přípustném využití uvádět „sociální a stravovací zařízení pro zaměstnance“, 
protože tato zařízení jsou nedílnou součástí výrobních areálů   

- pojem „max. podlažnost“ se nahrazuje pojmem „maximální výšková hladina zástavby“, 
v souladu s metodickými pokyny na zpracování územních plánů; „podlažnost“ je 
podrobnost nepříslušející územnímu plánu. 

• Podmínky pro využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití jsou dále upraveny 
takto: 

Plochy občanského vybavení OV 

- z odstavce Požadavky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu se vypouští 
stanovený koeficient zastavění pozemku – max. 0,50; pro plochy občanského vybavení 
se tím stanovený koeficient ruší – v územním plánu jsou vymezeny pouze stabilizované 
plochy občanského vybavení, u kterých je původně stanovený koeficient mnohdy již 
překročen, případně by jeho uplatnění znemožnilo vybudovat např. nezbytná parkoviš-
tě 
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Plochy smíšené obytné SO 

- v odstavci Požadavky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu se původně 
stanovená maximální výšková hladina zástavby „2 NP a podkroví“ mění na „1 NP 
a obytné podkroví nebo 2 NP bez podkroví“; důvodem je ochrana charakteru rozptýle-
né zástavby v okrajových částech obce před nevhodnými výškovými dominantami 

Plochy vodní a vodohospodářské VV 

- do odstavce Přípustné využití se doplňují „provozní stavby a zařízení pro údržbu vod-
ních ploch a pro chov ryb“, a to proto, aby bylo možné v okrajových částech pozemků, 
vedených v katastru nemovitostí jako vodní plochy, umístit stavby pro uskladnění 
techniky pro údržbu vodních ploch, pro uskladnění potřeb pro chov ryb, apod.;  

- dále se do odstavce Přípustné využití doplňují stavby související nebo nezbytné do-
pravní a technické infrastruktury včetně účelových komunikací a přípojek a stavby 
chodníků, pěších stezek, cyklotras a cyklostezek; tyto stavby v mnoha případech kříží 
vodní toky, nebo jsou vedeny okrajem pozemků, které jsou vedeny v katastru nemovi-
tostí jako vodní plochy, ačkoliv ve skutečnosti vodními plochami nejsou   

- a dále se do odstavce Přípustné využití doplňuje realizace ÚSES – vodní plochy a toky 
jsou v převážné většině součástí ÚSES. 

 
    Podmínky pro plochy nezastavěného území se Změnou č. 2 nemění, v platném územním 
plánu jsou stanoveny v souladu s § 18, odst. 5 stavebního zákona v platném znění (zákon 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů). 
V platném územním plánu ale není odůvodněno stanovení nepřípustného využití pro jednot-
livé plochy; Změnou č. 2 se tedy stanovení nepřípustnosti některých staveb, zařízení a jiných 
opatření dle § 18 odst. 5 stavebního zákona odůvodňuje takto: 

Jako nepřípustné využití se stanovuje: 

- pro plochy orné půdy a trvalých travních porostů Z ekologická a informační centra a hygi-
enická zařízení a stavby, zařízení a jiná opatření pro povrchovou těžbu nerostných suro-
vin, a to z důvodu veřejného zájmu na ochranu zemědělské půdy a ochranu krajinného rá-
zu 

- pro plochy lesní L stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, ekologická a informační 
centra a hygienická zařízení a stavby, zařízení a jiná opatření pro povrchovou těžbu ne-
rostných surovin, a to z důvodu veřejného zájmu na ochranu lesa jako národního bohat-
ství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, veřejného zájmu na ochranu 
přírody a krajiny a ochranu krajinného rázu 

- pro plochy smíšené nezastavěného území NS stavby, zařízení a jiná opatření pro zeměděl-
ství a lesnictví, ekologická a informační centra a hygienická zařízení a stavby, zařízení a ji-
ná opatření pro povrchovou těžbu nerostných surovin, a to z důvodu veřejného zájmu, 
kterým je ochrana přírody a krajiny a ochrana krajinného rázu – jde o vzrostlou nelesní ze-
leň, která je významným krajinným prvkem 

- pro plochy přírodní PP stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví, ekolo-
gická a informační centra a hygienická zařízení a stavby, zařízení a jiná opatření pro povr-
chovou těžbu nerostných surovin, a to z důvodu veřejného zájmu, kterým je vytváření 
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územního systému ekologické stability – jde o plochy regionálního biocentra, regionálního 
biokoridoru a lokálních biocenter ÚSES.  

 
Konkrétní úpravy podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou patrné 
z přílohy Odůvodnění – z Textu s vyznačením změn. 

    

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

F.7.1. Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury      

     Změnou č. 2 se vymezuje nová veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury: 
DZ14 optimalizace celostátní tratě č. 321 Ostrava-Svinov – Havířov – Český Těšín ve vy-

mezeném koridoru železniční dopravy. 
Vymezení této veřejně prospěšné stavby vyplývá ze Zásad územního rozvoje Moravskoslez-
ského kraje, ve znění Aktualizace č. 1.  

     Z výčtu veřejně prospěšných staveb dopravní infrastruktury, vymezených v platném 
územním plánu, se vypouští veřejně prospěšná stavba: 
D6  směrová úprava ul. Nádražní v lokalitě Nový Svět 
Návrh směrové úpravy ulice Nádražní se Změnou č. 2 ruší, ulice Nádražní již byla rekonstruo-
vána ve stávající trase. 

U veřejně prospěšné stavby D1, vymezené v platném územním plánu, se původní text 
a označení 
D1 přeložka silnice I/11, včetně realizace mimoúrovňové křižovatky a směrových úprav 

silnic III/4743 a III/4749 a včetně dílčích přeložek inženýrských sítí a vodních toků  
nahrazuje novým zněním 
D32 přeložka silnice I. třídy, včetně realizace mimoúrovňové křižovatky a směrových 

úprav silnic III/4743 a III/4749 a včetně dílčích přeložek inženýrských sítí a vodních 
toků ve vymezené zastavitelné ploše dopravy silniční DS č. Z117 

Důvodem pro změnu onačení této veřejně prospěšné stavby je požadavek zadání Změny č. 2, 
označit veřejně prospěšné stavby přebírané ze ZÚR MSK shodně s touto dokumentací. 
 

F.7.2. Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury      

     Nové veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury se Změnou č. 2 nevymezují.      

     Z výčtu veřejně prospěšných staveb technické infrastruktury, vymezených v platném 
územním plánu, se vypouští veřejně prospěšná stavba: 
VTE1 zvýšení přenosové kapacity vedení 400 kV – ZVN 460 jeho rekonstrukcí na dvojpo-

tah ve vymezeném koridoru E45 
Zrušení této veřejně prospěšné stavby vyplývá ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezské-
ho kraje, ve znění Aktualizace č. 1.  

    U veřejně prospěšných staveb technické infrastruktury VTE2, VTE3, VTP1 a VTP2, vymeze-
ných v platném územním plánu, se Změnou č. 2 mění původní označení a popis v návaznosti 
na Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1 takto: 
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Původní označení a popis:  
VTE2 výstavba vedení VVN 2x110 kV z nového energetického zdroje Stonava do TS 

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

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

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

ho VTL plynovodu DN 500 Albrechtice – Český Těšín (Žukov) v upravené trase mimo 
zastavěné území Albrechtic ve vymezených koridorech P5 a P22 

se nahrazuje novým zněním: 
E10 výstavba vedení VVN 1 x 110 kV EZS – TR Albrechtice ve vymezeném koridoru tech-

nické infrastruktury E10 
EZ6 výstavba přívodního vedení VVN 110 kV z TS Albrechtice do TS 110/22 kV Karviná-

Doly ve vymezeném koridoru technické infrastruktury EZ6 
P2 výstavba vysokotlakého plynovodu DN 500 PZP Třanovice – Karviná Doly ve vyme-

zeném koridoru technické infrastruktury P2  
P5 rekonstrukce stávajícího VTL plynovodu DN 500 v trase (Havířov) – Horní Suchá – 

Albrechtice s přeložkou části stávající trasy mimo zastavěné území ve vymezeném 
koridoru technické infrastruktury P5 

P22 přeložka části stávající trasy vysokotlakého plynovodu DN 500 mimo zastavěné 
území  ve vymezeném koridoru technické infrastruktury P22, včetně vymístění regu-
lační stanice plynu RS VTL/STL Albrechtice k západnímu okraji sídlištní zástavby; ob-
nova (rekonstrukce) stávajícího plynovodu v úseku Horní Suchá – Albrechtice již byla 
provedena, a proto byla tato část veřejně prospěšné stavby z výkresu č. 6. Výkres 
veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací vypuštěna. 

Do popisu veřejně prospěšné stavby  
VTP3 obnova vysokotlakého plynovodu DN 500/300, PN 40 Stonava – Žukov se doplňuje 

text „ve vymezeném koridoru technické infrastruktury TK1“ a tento koridor je dopl-
něn do výkresu č. 6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. 

 

F.7.3. Veřejně prospěšná opatření      

     Nová veřejně prospěšná opatření se Změnou č. 2 nevymezují, upravuje se ale vymezení 
veřejně prospěšného opatření – opatření k zajištění funkce územního systému ekologické 
stability – regionální úroveň, v úseku R1 až R4, v návaznosti na úpravu vymezení regionálního 
biokoridoru č. 618 – vložené lokální biocentrum s původním označením R1 se převádí 
do kategorie lokální úrovně s označením L1, úsek regionálního biokoridoru R2 je zrušen 
a úsek R4 mírně rozšířen – viz kap. F.5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch 
s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému 
ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, 
rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin.  
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F.8.  Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit                    
předkupní právo 

     Nové veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní 
právo, se Změnou č. 2 nevymezují.  

      Změnou č. 2 jsou ve vymezení veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní 
právo, vymezených v platném územním plánu, provedeny následující úpravy: 

- vypouští se veřejné prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo: 
Z114 Na Zámostí, parc. č. 1196, ve prospěch Obce Albrechtice; tato zastavitelná plocha 
zeleně na veřejných prostranstvích je Změnou č. 2 přemístěna do jiné polohy, na poze-
mek, který je ve vlastnictví obce 

- zastavitelná plocha zeleně na veřejných prostranstvích Z115 se Změnou č. 2 redukuje 
a v návaznosti na tuto úpravu je upraven výčet pozemků, pro které lze uplatnit předkupní 
právo. 

     Z tabulky s výčtem ploch veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, se 
vypouští sloupec nadepsaný „katastrální území“; vzhledem k tomu, že obec Albrechtice tvoří 
pouze jedno katastrální území – Albrechtice u Českého Těšína – je tento údaj nadbytečný. 

 

F.9.  Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

     Změnou č. 2 se kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona nestanovují. 

 

F.10. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie 

     V platném územním plánu nejsou vymezeny žádné plochy ani koridory, ve kterých je roz-
hodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. 

     Změnou č. 2 se podmínka zpracování územní studie stanovuje pro zastavitelnou plochu 
bydlení v rodinných domech BI č. Z15 a pro zastavitelnou plochu smíšenou obytnou SO 
č. Z73. Jde o rozsáhlejší plochy, u kterých je nutno v podrobnějším měřítku vyřešit systém 
dopravní obsluhy (stávající komunikace jsou kapacitně nevyhovující) a návrh technické in-
frastruktury, u plochy č. Z73 vzhledem k její rozloze (3,32 ha) také vymezit veřejné prostran-
ství podle § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů, která požaduje pro každé dva hektary zastavitelných ploch bydlení, re-
kreace, občanského vybavení nebo smíšených obytných vymezit související plochy veřejných 
prostranství o výměře nejméně 1000 m2 (bez započtení pozemních komunikací).   

     Lhůta pro vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti je stanovena 
do 4 let ode dne nabytí účinnosti Změny č. 2 Územního plánu Albrechtice. 

 

F.11.  Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 

     Změnou č. 2 se ruší stanovené pořadí změn v území (etapizace), stanovené v platném 
územním plánu; současně se z územního plánu vypouští výkres č. 7. Výkres pořadí změn 
v území. 
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     V platném územním plánu je pořadí změn v území (etapizace) stanoveno takto: 

• V 1. etapě se připouští realizace výstavby pouze na těch vymezených zastavitelných plo-
chách, kde je již vybudována vodovodní síť a kanalizace, na plochách, kde je možné se 
na stávající sítě napojit přípojkou a na plochách, kde bude zásobování pitnou vodou a li-
kvidace odpadních vod zajištěno individuálně – tzn. na zastavitelných plochách, pro které 
územní plán výstavbu vodovodu a kanalizace nenavrhuje.  

• Výstavba na ostatních vymezených zastavitelných plochách se připouští až ve 2. etapě – 
po vybudování vodovodu a kanalizace; jde o zastavitelné plochy, pro které územní plán 
navrhuje výstavbu vodovodu a kanalizace. 

     Důvody pro zrušení stanoveného pořadí změn v území jsou následující: 

      V § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zá-
kon), 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 od-
padní vody akumulovat v nepropustné jímce (žumpě) s následným vyvážením akumulova-
ných 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 po-
zemku, výparem, 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 roz-
hodnutí o změně v užívání stavby.“ 

     Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že není-li v místě stavby kanalizace k dispozici, lze za-
bezpečit odvádění odpadních vod jinými zákonnými způsoby – přímým čištěním s následným 
vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních (tj. v lokálních ČOV) nebo v nepropust-
ných jímkách (žumpách) na vyvážení. Nelze tedy podmiňovat povolení stavby rodinného 
domu výstavbou kanalizace. 

     V § 8 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších před-
pisů, se uvádí: 

„Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem 
zmocněn, je povinen umožnit připojení na vodovod nebo kanalizaci a dodávat pitnou vodu 
nebo odvádět odpadní vody a čistit odpadní vody, pokud to umožňují kapacitní a technické 
možnosti těchto zařízení. Připojení vodovodní nebo kanalizační přípojky a uzavření smlouvy 
o dodávce pitné vody nebo odvádění i čištění odpadních vod nesmí být podmiňovány vyža-
dováním finančních nebo jiných plnění. Náklady na realizaci vodovodní přípojky na vodovod 
nebo kanalizační přípojky na kanalizaci hradí osoba, které je umožněno připojení. Materiál 
na odbočení přípojek a uzávěr vodovodní přípojky hradí vlastník vodovodu nebo kanalizace.“  

     Z uvedeného vyplývá, že vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, 
pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen umožnit připojení na vodovod nebo kanali-
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zaci a dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vody a čistit odpadní vody, pokud to 
umožňují kapacitní a technické možnosti těchto zařízení, nicméně nevyplývá podmínka po-
volení stavby pouze v případě, že lze stavbu připojit na vodovod. 

     V platném územním plánu je navrženo rozšíření vodovodu a kanalizace i do okrajových 
částí obce a v návaznosti na tyto záměry bylo stanoveno výše uvedené pořadí změn v území 
– etapizace výstavby. Do 2. etapy výstavby tak byly zařazeny zastavitelné plochy v lokalitách, 
kde je výstavba vodovodu a kanalizace navržena. Vzhledem k ekonomické situaci, odhado-
vaným nákladům a aktuálním trendům zejména v oblasti likvidace odpadních vod (preferen-
ce malých domovních ČOV) však obec v dohledné době s výstavbou vodovodu ani kanalizace 
v těchto lokalitách neuvažuje a pro zastavitelné plochy, vymezené v územním plánu a zařa-
zené do 2. etapy výstavby, tak de facto platí stavební uzávěra.  

     Charakter zástavby obce Albrechtice, kterou z větší části tvoří rozptýlená, tzv. slezská zá-
stavba, neumožňuje rozšíření vodovodu a kanalizace do všech lokalit zástavby na území ob-
ce. Stejně tak je tomu i u sousedních obcí a měst – Stonavy, Chotěbuzi, Českého Těšína, Těr-
licka a Horní Suché, přičemž v územních plánech těchto obcí a měst žádná podobná podmín-
ka – tj. podmínění výstavby připojením na vodovod a kanalizaci – obsažena není. Obecně je 
podobná situace, tj. výstavba v lokalitách s rozptýlenou zástavbou, bez vybudovaných vodo-
vodů a kanalizací, běžná v celé části Moravskoslezského kraje s převažující slezskou zástav-
bou. 

     Etapizace výstavby se tak ponechává pouze pro vymezenou zastavitelnou plochu bydlení 
v bytových domech BH č. Z33, pro zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech BI č. Z15, 
Z24A a Z27 a pro zastavitelnou plochu smíšenou obytnou SO č. Z73; v těchto plochách je 
obytná výstavba podmíněna výstavbou vodovodu a kanalizace. V případě zastavitelné plochy 
bydlení v bytových domech BH č. Z33 je požadavek připojení staveb na vodovod a kanalizaci 
vzhledem k charakteru výstavby logický, v případě ostatních ploch jde o lokality situované 
v centrální části obce (plochy č. Z24A a Z27), případně v přímé návaznosti na soustředěnou 
zástavbu centrální části obce (plochy č. Z15 a Z73), tedy o lokality obklopené souvislou zá-
stavbou, kde je individuální likvidace odpadních vod a individuální zásobování pitnou vodou 
nežádoucí.  

      

       Změna č. 1 Územního plánu Albrechtice není řešena ve variantách.  

 

 
 

G. VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 
 

     Platný Územní plán Albrechtice ani Změna č. 2 neobsahují žádné prvky regulačního plánu. 
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H. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY 
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

 

     Zastavěné území bylo v platném územním plánu vymezeno k 1. 12. 2010, Změnou č. 1 
bylo aktualizováno k 1. 10. 2017 a Změnou č. 2 je aktualizováno k 1. 5. 2021; využité zastavi-
telné plochy jsou převedeny do stabilizovaných ploch. V době od vymezení zastavěného 
území v r. 2017 do zpracování Změny č. 1 bylo v řešeném území realizováno nebo rozestavě-
no cca 35 RD, v době od vydání Změny č. 1 do zpracování Změny č. 2 dalších cca 30 RD. Cel-
kem tedy bylo od doby vydání Územního plánu Albrechtice realizováno cca 75 rodinných 
domů. 

     Změnou č. 2 jsou vymezeny 32 nové zastavitelné plochy, z toho jsou čtyři zastavitelné plo-
chy bydlení v rodinných domech BI, 26 zastavitelných ploch smíšených obytných SO, jedna 
zastavitelná plocha výroby průmyslové VP a jedna zastavitelná plocha výroby zemědělské VZ. 

     Celková kapacita nově vymezených zastavitelných ploch bydlení v rodinných domech BI 
a ploch smíšených obytných SO je cca 30 – 40 rodinných domů, což přibližně odpovídá počtu 
rodinných domů realizovaných od doby zpracování Změny č. 1. Všechny tyto plochy jsou 
do Změny č. 2 zařazeny na základě konkrétních požadavků vlastníků pozemků. V převážné 
většině jde o plochy drobných výměr, určené pro výstavbu zpravidla 1 – 2 rodinných domů, 
které přímo navazují na zastavěné území.  

     Vzhledem k charakteru stávající zástavby v obci, která je z velké části tvořena rozptýlenou, 
tzv. slezskou zástavbou, je uvnitř zastavěného území jen velmi málo rezerv pro novou vý-
stavbu. Veškeré zastavitelné plochy v platném územním plánu i ve Změně č. 2 jsou tak nutně 
vymezeny mimo zastavěné území, avšak v přímé návaznosti na ně. 

     Zároveň se ale Změnou č. 2 některé zastavitelné plochy z územního plánu vypouštějí. Jde 
o plochy, které byly do Územního plánu Albrechtice převzaty z předchozího územního plánu 
– Územního plánu obce Albrechtice, schváleného Obecním zastupitelstvem 3. 9. 1998, 
ve znění následných změn č. 1 až 8, ale dosud na nich výstavba nebyla zahájena. Tyto plochy 
jsou tedy v územním plánu vymezeny bez využití již více než 20 let a blokují tak výstavbu 
na pozemcích, na kterých mají vlastníci zájem zahájit výstavbu bez prodlení. V souladu 
s § 102 odst. 3 stavebního zákona lze zrušit zastavitelnou plochu, vymezenou v územním 
plánu, bez náhrady, po uplynutí 5 let od nabytí účinnosti územního plánu, pokud nenabylo 
účinnosti rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas pro stavbu, pro kterou byla 
zastavitelná plocha určena nebo pokud nebyla před uplynutím 5 let uzavřena veřejnoprávní 
smlouva nahrazující územní rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že Územní plán Albrechtice nabyl 
účinnosti dne 27. 12. 2011, je lhůta 5 let splněna. Na základě výše uvedeného se tedy 
z územního plánu vypouštějí následující plochy:      

- Zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech BI č. Z22 a Z23 (převážná část) – jde 
o plochy navazující na areál obalovny asfaltových směsí, které proto pro obytnou 
výstavbu nejsou vhodné; s vypuštěním těchto zastavitelných ploch souvisí i vypuštění 
zastavitelné plochy veřejných prostranství PV č. Z123. 

- Zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech BI č. Z27 – severní část; s vypuštěním 
části této zastavitelné plochy souvisí i vypuštění části zastavitelné plochy veřejných 
prostranství PV č. Z124 a vypuštění části zastavitelné plochy zeleně na veřejných 
prostranstvích ZV č. Z111. 
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- Zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech BI č. Z31 – jihozápadní část; s vypuštěním 
části této zastavitelné plochy souvisí i vypuštění části zastavitelné plochy zeleně na 
veřejných prostranstvích ZV č. Z112. 

     Celková kapacita vypuštěných zastavitelných ploch bydlení v rodinných domech BI je cca 
35 – 45 rodinných domů. Z toho vyplývá, že kapacita nově vymezených zastavitelných ploch 
je o něco nižší než kapacita ploch vypuštěných. 

     Zastavitelná plocha výroby průmyslové VP č. Z2/8 je vymezena pro rozšíření stávajícího 
výrobního areálu v lokalitě Bělehrad, zastavitelná plocha výroby zemědělské VZ č. Z2/24 je 
vymezena pro umístění zemědělské stavby v lokalitě Pod Pastuchovkou. 

 

 
 

I. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ 
PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

  

Vyhodnocení předpokládaného záboru půdy pro Změnu č. 2 je zpracováno podle zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení 
postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Použité podklady: 

- údaje o bonitních půdně ekologických jednotkách a odvodněných pozemcích z podkladů  
ÚAP a Katastru nemovitostí 

- údaje o druzích pozemků z podkladů Katastru nemovitostí – www.nahlizenidokn.cz – 
duben 2021. 

     Celkový zábor zemědělského půdního fondu pro zastavitelné plochy, vymezené Změnou 
č. 2, činí 8,55 ha, z toho je 6,41 ha ve II. třídě ochrany, 1,06 ha ve III. třídě ochrany, 0,77 ha 
ve IV. třídě ochrany a 0,31 ha v V. třídě ochrany; na části vymezených zastavitelných ploch je 
provedeno odvodnění. Zastavitelné plochy, vymezené Změnou č. 2, zahrnují převážně po-
zemky ve II. třídě ochrany (6,41 ha). Zábor zemědělských pozemků v II. třídě ochrany vyplývá 
z přírodních podmínek území – převážnou část zemědělských pozemků na území obce Al-
brechtice tvoří zemědělské půdy ve II. třídě ochrany, zemědělské půdy méně kvalitní se 
v území vyskytují minimálně. 
 
Vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu pro Změnu č. 2 podle funkčního členění 
ploch                                                                  

  Zábor zemědělského 
půdního fondu 

(ha) 

 Zastavitelné plochy 

BI  plochy bydlení v rodinných domech 1,10 

SO  plochy smíšené obytné 6,89 

VZ  plochy výroby zemědělské 0,14 

VP  plochy výroby průmyslové 0,42 

 Zábor celkem 8,55 

http://www.nahlizenidokn.cz/
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Zábor zemědělské půdy je vymezen pro následující zastavitelné plochy:  

• Plochy bydlení v rodinných domech BI – plochy č. Z2/7, Z2/8, Z2/31 a Z2/32 – celkový 
zábor zemědělské půdy činí 1,10 ha ve II. třídě ochrany. Jde o plochy drobných výměr, 
navazující na stávající zástavbu, případně v prolukách mezi stávající zástavbou, situované 
u stávajících komunikací. Plochy jsou určeny vždy pro výstavbu 1 RD, s výjimkou plochy 
č. Z2/8, která má kapacitu až 3 RD; celková kapacita těchto ploch je tedy cca 6 RD. 

• Plochy smíšené obytné SO – plochy č. Z2/1, Z2/2, Z2/3, Z2/4, Z2/5, Z2/6, Z2/10, Z2/11, 
Z2/12, Z2/13, Z2/14, Z2/15, Z2/16, Z2/17, Z2/18, Z2/19, Z2/20, Z2/21, Z2/22, Z2/23, 
Z2/25, Z2/26, Z2/27, Z2/28, Z2/29 a Z2/30, včetně rozšíření zastavitelných ploch č. Z18 
a Z51, vymezených v platném územním plánu – celkový zábor zemědělské půdy pro tyto 
plochy činí 6,89 ha, z toho je 5,31 ha ve II. třídě ochrany, 0,64 ha ve III. třídě ochrany, 
0,63 ha ve IV. třídě ochrany a 0,31 ha v V. třídě ochrany. Jde o plochy drobných výměr, 
vymezená vždy pro výstavbu 1 RD, v ojedinělých případech 2 RD, pouze plocha č. Z2/15 
má kapacitu větší, cca 5 RD; jde o plochy v lokalitách s rozptýlenou zástavbou, kde jsou 
typické větší výměry stavebních pozemků. Celková kapacita těchto ploch je cca 30 – 35 
RD, všechny vymezené plochy navazují na zastavěné území a jsou situovány u stávajících 
komunikací, zpravidla v dosahu sítí technické infrastruktury. 

• Plocha výroby průmyslové VP č. Z2/9 – 0,42 ha zemědělské půdy ve III. třídě ochrany. 
Plocha je určena pro rozšíření stávajícího výrobního areálu.    

• Plocha výroby zemědělské VZ č. Z2/24 – 0,14 ha zemědělské půdy ve IV. třídě ochrany. 
Plocha je určena pro výstavbu haly pro zemědělskou techniku.   
 

    Změnou č. 2 se naopak vypouštějí některé zastavitelné plochy nebo jejich části, vymeze-
ných v platném územním plánu; jde o: 

- Zastavitelná plocha smíšená obytná SO č. Z49 (0,12 ha) a část plochy č. Z50 (0,15); jde 
o plochy, kterými prochází vedení ZVN 400 kV a které jsou proto pro výstavbu 
nevyužitelné.  

- Zastavitelná plocha výroby drobné VD č. Z21 v lokalitě Rakovecká; tento záměr již není 
aktuální – 2,12 ha. 

- Zastavitelná plocha tělovýchovných a sportovních zařízení OS č. Z59 (1,92 ha), vymezená 
v platném územním plánu pro rozšíření sportovního areálu na ulici Školní, včetně 
navazující zastavitelné plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV č. Z116 (0,32 ha); 
tento záměr již není aktuální, obec s výstavbou dalších sportovních zařízení neuvažuje. 

- Zastavitelná plocha zeleně na veřejných prostranstvích ZV č. 114 (0,39 ha), vymezená 
v platném územním plánu v lokalitě Na Zámostí; zastavitelná plocha je zrušena na základě 
požadavku vlastníka pozemku a je nahrazena na jiném pozemku, který není zemědělskou 
půdou. 

- Zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech BI č. Z22 (0,33 ha) a Z23 – převážná část 
(1,70 ha) – jde o plochy navazující na areál obalovny asfaltových směsí, které proto 
pro obytnou výstavbu nejsou vhodné; s vypuštěním těchto zastavitelných ploch souvisí 
i vypuštění zastavitelné plochy veřejných prostranství PV č. Z123 (0,11). 

- Zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech BI č. Z27 – severní část (2,01 ha); 
s vypuštěním části této zastavitelné plochy souvisí i vypuštění části zastavitelné plochy 
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veřejných prostranství PV č. Z124 (0,46 ha) a vypuštění části zastavitelné plochy zeleně 
na veřejných prostranstvích ZV č. Z111 (0,50 ha). 

- Zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech BI č. Z31 – jihozápadní část (2,18 ha); 
s vypuštěním části této zastavitelné plochy souvisí i vypuštění části zastavitelné plochy 
zeleně na veřejných prostranstvích ZV č. Z112 (0,36). 

     Celkem se tedy vypuštěním těchto zastavitelných ploch zábor zemědělské půdy snižuje 
o 12,67 ha, tzn. že z hlediska záboru zemědělské půdy je Změna č. 2 změnou pozitivní – 
po započtení nového záboru pro zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 2 (8,55 ha) se 
zábor snižuje o 4,12 ha. 
 

Zábor zemědělského půdního fondu  

Označení 
plochy / 
koridoru 

Navržené 
využití 

Souhrn 
výměry 
záboru 

(ha) 

Výměra záboru podle tříd 
ochrany (ha) 

Odhad vý-
měry zábo-
ru, na které 
bude prove-
dena rekul-

tivace na 
zemědělskou 

půdu 

Informace 
o existen-
ci závlah 

Informace 
o existenci 
odvodnění 

Informace 
o existen-
ci staveb 

k ochraně 
pozemku 

před 
erozní 

činností 
vody 

Informace 
podle 

ustanovení 
§3 odst.1 
písm.g) 

I. II. III. IV. V. 

Zastavitelné plochy                     
Z2/7 BI 0,21   0,21                 

Z2/8 BI 0,43   0,43                 

Z2/31 BI 0,17   0,17           ANO     

Z2/32 BI 0,29   0,29           ANO     

celkem BI  1,10 0,00 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00         

Z2/1 SO 0,20   0,20                 

Z2/2 SO 0,27   0,27                 

Z2/3 SO 0,21   0,21           ANO     

Z2/4 SO 0,35   0,35                 

Z2/5 SO 0,12   0,12                 

Z2/6 SO 0,49   0,49           ANO     

Z2/10 SO 0,37   0,37                 

Z2/11 SO 0,26   0,26           ANO     

Z2/12 SO 0,25   0,25           ANO     

Z2/13 SO 0,13   0,13                 

Z2/14 SO 0,31   0,31                 

Z2/15 SO 0,75   0,75           ANO     

Z2/16 SO 0,26   0,26           ANO     

Z2/17 SO 0,09   0,09                 

Z2/18 SO 0,31         0,31           

Z2/19 SO 0,18   0,18           ANO     

Z2/20 SO 0,12   0,12           ANO     

Z2/21 SO 0,27     0,27         ANO     

Z2/22 SO 0,12     0,12         ANO     

Z2/23 SO 0,25     0,25               

Z2/25 SO 0,20   0,18   0,02             

Z2/26 SO 0,38   0,38           ANO     

Z2/27 SO 0,33   0,33           ANO     

Z2/28 SO 0,13       0,13             
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Z2/29 SO 0,20       0,20             

Z2/30 SO 0,27       0,27             

Z18 část SO 0,01   0,01                 

Z51 část SO 0,06   0,05   0,01       ANO     

celkem SO  6,89 0,00 5,31 0,64 0,63 0,31 0,00         

Z2/24 VZ 0,14       0,14             

celkem VZ  0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00         

Z2/8 VP 0,42     0,42               

celkem VP  0,42 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00         
Celkem zastav. 
plochy 

8,55 0,00 6,41 1,06 0,77 0,31 0,00         

ZÁBOR CELKEM 8,55 0,00 6,41 1,06 0,77 0,31 0,00         

 

Dopad navrženého řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa  

     Zábor lesních pozemků se Změnou č. 2 nenavrhuje. 

    V případě nové výstavby je nutno dodržovat vzdálenost do 50 m od okraje lesa – dle usta-
novení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí o umístění stavby do této vzdálenosti lze 
vydat jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy. Požadavek na dodržení vzdálenosti 
50 m od okraje lesa nesplňují zastavitelné plochy č. Z2/6, Z2/7, Z2/8, Z2/19, Z2/20, Z2/23, 
Z2/25, Z2/26, Z2/28 a Z2/31. 

 

 
 

J. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ  

     Změna č. 2 Územního plánu Albrechtice byla posouzena z hlediska vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území (viz samostatný svazek III. Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 Územní-
ho plánu Albrechtice na udržitelný rozvoj území) včetně vyhodnocení vlivů na životní pro-
středí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně někte-
rých souvisejících zákonů. 

      Vyhodnocení vlivů na životní prostředí bylo zpracováno jako samostatný elaborát – Změ-
na č. 2 ÚP Albrechtice – Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní pro-
středí 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.). 
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Seznam použitých zkratek 

CK    cílová kvalita 
ČKA   Česká komora architektů 
ČOV   čistírna odpadních vod 
EZS   energetický zdroj Stonava 
CHLÚ   chráněné ložiskové území 
k.ú.   katastrální území 
LBC   lokální biocentrum 
MSK   Moravskoslezský kraj 
NP    nadzemní podlaží 
OOV   ostravský oblastní vodovod 
OP   ochranné pásmo 
ORP   obec s rozšířenou působností 
PÚR ČR  Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 
PZP   podzemní zásobník plynu 
RBC   regionální biocentrum 
RBK   regionální biokoridor 
RD    rodinný dům 
RS    regulační stanice 
SOB   specifická oblast 
STL   středotlaký 
TR    trafostanice 
TS    transformační stanice 
ÚP    územní plán 
ÚPN VÚC územní plán velkého územního celku 
ÚSES   územní systém ekologické stability 
VN   vysoké napětí 
VTL   vysokotlaký 
VVN   velmi vysoké napětí 
ZPF   zemědělský půdní fond 
ZÚR MSK Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1 
ZVN   zvláště vysoké napětí 
 

 

 


