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1. Úvod 

Územní plán Albrechtice, Změna č. 1 Územního plánu Albrechtice a úplné znění Územního 
plánu Albrechtice po vydání Změny č. 1 jsou k nahlédnutí způsobem umožňujícím vzdálený 
přístup na internetových stránkách https://www.havirov-city.cz/odbor-uzemniho-
rozvoje/oddeleni-uzemniho-planovani/uzemne-planovaci-dokumentace/platna-uzemne. 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Albrechtice (dále jen „ÚP Albrechtice“) je zpracována 
na základě ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 15 vyhlášky 
č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). 

Ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona ukládá pořizovateli nejpozději do čtyř let  
od vydání územního plánu předložit zastupitelstvu obce zprávu o uplatňování územního plánu  
v uplynulém období, a poté pravidelně nejméně jednou za čtyři roky. 

Poslední Zpráva o uplatňování územního plánu Albrechtice byla projednána a schválena 
Zastupitelstvem obce Albrechtice usnesením č.6/2015 ze dne 15. 12. 2015. 

Na projednání návrhu této zprávy se použije přiměřeně § 47 odst. 1 až 4 stavebního zákona  
a pro její schválení se použije obdobně § 47 odst. 5 stavebního zákona. Obsahové náležitosti 
zprávy o uplatňování územního plánu jsou pak stanoveny v § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,  
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, v platném znění. V tomto smyslu je zpracována následující zpráva. 

2. Zpráva o uplatňování územního plánu Albrechtice, včetně zadání Změny č. 2: 

a) Vyhodnocení uplatňování územního plánu, včetně vyhodnocení změn podmínek,  
na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona) a vyhodnocení 
případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území. 

O vydání Územního plánu Albrechtice rozhodlo Zastupitelstvo obce Albrechtice usnesením 
č. 7, bod 03/07 dne 22. 11. 2011. Opatření obecné povahy, kterým byl vydán Územní plán 
Albrechtice, nabylo účinnosti dne 27. 12. 2011. 

Za dosavadní dobu platnosti ÚP Albrechtice byla pořízena Změna č. 1 ÚP Albrechtice, která 
byla pořízena na základě pokynů pro zpracování návrhu změny (v rozsahu zadání Změny č. 1)  
v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu Albrechtice schválené Zastupitelstvem obce 
Albrechtice na svém zasedání dne 15. 12. 2015, usnesením č.6/2015. 

Změna č. 1 ÚP Albrechtice byla vydána Zastupitelstvem obce Albrechtice na svém zasedání 
dne 16. 7. 2018 pod usnesením č. 23, bodem č. 03/23 a která nabyla účinnosti dne 21. 9. 2018.  
Ve Změně č. 1ÚP Albrechtice byla provedena úprava územního plánu na základě právních 
předpisů – zákona č.350/2012 Sb., kterým se změnil stavební zákon a nabyl účinnosti od 1. 1. 
2013, ustanovení § 43 odst. 3 stavebního zákona – územní plán ani vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu 
plánu nebo územnímu rozhodnutí – bylo nutno provést revizi podmínek pro využití ploch s 
rozdílným způsobem využití (případně revizi ve vztahu k ustanovení § 101 odst. 1 stavebního 
zákona, dle kterého je možné uplatňovat předkupní právo pouze pro veřejně prospěšné stavby a 
veřejná prostranství – byla provedena revize vymezených veřejně prospěšných staveb a veřejně 
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prospěšných opatření). 

Změnou č. 1 ÚP Albrechtice byl uveden do souladu ÚP Albrechtice s aktualizací Politiky 
územního rozvoje ČR (dále jen „A-PÚR ČR“). Dne 15. 4. 2015 Vláda ČR projednala a schválila 
usnesením vlády ČR č. 276 A-PÚR ČR. V A-PÚR ČR byly doplněny některé republikové priority, 
úkoly a požadavky, které se vztahují také na katastrální území obce Albrechtice. 

Ve Změně č. 1ÚP Albrechtice byly odstraněny nepřesnosti vyplývající ze širších vztahů. Byla 
prověřená návaznost regionálních ÚSES a ÚSES sousedních ORP a návaznost technické 
infrastruktury v katastrálním území Albrechtice u Českého Těšína a technické infrastruktury na 
katastrálním území sousedních obcí. Byl doplněn záměr nadmístního významu, který není řešen 
v ZÚR MSK – navržený kanalizační řad pro napojení stoky AB 300 navržené v platném Územním 
plánu Těrlicko (návaznost v oblasti na východ od Těrlické přehrady, od ulice Rekreační). 

Ve Změně č. 1 ÚP Albrechtice byla provedena úprava textové části podle ZÚR MSK – úprava 
regulace ve funkční ploše SO – plochy smíšené obytné, která se týká vypuštění z přípustného 
využití nových staveb pro rodinnou rekreaci, připustit pouze změny stávajících staveb na stavby 
pro rodinnou rekreaci. 

Byla prověřena hranice záplavového území Sušánky u hranice katastrálního území Horní 
Suchá. Byla aktualizována sesuvná území v koordinačním výkresu. 

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

Zkušenosti s rozhodováním podle územního plánu jsou dobré, územní plán je přehledný a 
srozumitelný. Při praktickém používání územního plánu se projevila potřeba úpravy podmínek 
využívání ploch s rozdílným způsobem využití. Při zpracování a pořizování územního plánu a 
jeho změn nebylo možné podchytit veškeré situace, které nastanou při rozhodování podle 
územního plánu. 

Urbanistická koncepce stanovena územním plánem je při umisťování nových staveb a při 
změnách staveb stávajících respektována, stejně jako koncepce uspořádání krajiny a veřejné 
infrastruktury. 

Vyhodnocení změn podmínek 

Změna č. 1 ÚP Albrechtice, i když nabyla účinnosti již za platnosti novelizované podoby 
stavebního zákona účinné od 1. 1. 2018, nezajistila to, aby byl územní plán obce Albrechtice 
uveden do souladu jak s touto novelou stavebního zákona, tak s novelizovaným zněním vyhlášky 
č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentací a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti účinné od 29. 1. 2018. 

Dne 21. 11. 2018 také nabylo účinnosti Opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad 
územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „A1-ZÚR MSK“), kdy obec je povinna při 
nejbližší změně uvést územní plán do souladu s touto nadřazenou územně plánovací dokumentací. 

Ve vztahu k novele stavebního zákona účinné od 1. 1. 2018 je nutné ve Změně č. 2 ÚP 
Albrechtice prověřit zejména soulad platného územního plánu s ustanovením § 18 odst. 5, § 19 
odst. 1 písm. d), e), i) stavebního zákona. 

Ve vztahu k vyhlášce 500/2006 Sb., pak názvy jednotlivých kapitol územního plánu. 

Ve vztahu k A1-ZÚR MSK, zejména k vyhodnocení souladu záměrů s hodnotami uvedenými 
v kapitolách E. a F. (E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, 
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kulturních a civilizačních hodnot území a F. Stanovení cílových kvalit krajin včetně územních 
podmínek pro jejich zachování nebo dosažení). 

Zastavitelné plochy 

Platný územní plán Albrechtice vytváří územně technické předpoklady pro realizaci 
rozvojových záměrů obce v dostatečné míře. 

Ve vztahu k ustanovení § 18 a § 19 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění 
lze v obecné rovině konstatovat, že cíle a úkoly územního plánování jsou naplňovány. 

Územní plán byl naplňován od jeho vydání v roce 2011 z hlediska rozvoje obce, v jeho 
funkčně nejdůležitějších zastavitelných plochách následovně - viz tabulka. Aktuálnost níže 
zpracovaných dat je k únoru 2019. 

Název plochy  
s rozdílným 

způsobem využití 

Navržená 
zastavitelná 

plocha 

Využitá 
zastavitelná 

plocha 

Zůstatková 
zastavitelná 

plocha 

Plochy 
etapizace  
(2. etapa) 

Využitelné 
(1. etapa) 

SO, BI, BH, 
VD, VL 

Plochy bydlení SO 
- plochy smíšené 

obytné 
34,72 ha 4,51 ha 30,21 ha 7,97 ha 22,24 ha 

BI – plochy 
bydlení v 

rodinných domech 
28,59 ha 3,59 ha 25 ha 13,37 ha 11,64 ha 

BH – plochy 
bydlení v bytových 

domech 

0,86 ha + 
P1=0,30 

0  
(P1 změněna 
na stávající 
plochu VP) 

0,86 ha 0,86 ha 0 

OS – plochy 
tělovýchovných a 

sportovních 
zařízení 

1,92 ha 0 1,92 ha 0  

TI – plochy 
technické 

infrastruktury 
0,92 ha 0,84 0,08 ha 0  

ZV - Plochy zeleně 
na veřejných 

prostranstvích 
5,19 ha 0 5,19 ha 0  

VD - plochy 
výroby drobné 2,52 ha 0 2,52 ha 2,12 ha 0,4 ha 

VP – plochy 
výroby 

průmyslové 
1,12 ha 0 (+0,30 ha) 1,12 ha 0  

VZ – plochy 
výroby zemědělské 1,81 ha 0 1,81 ha 0  
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Název plochy  
s rozdílným 

způsobem využití 

Navržená 
zastavitelná 

plocha 

Využitá 
zastavitelná 

plocha 

Zůstatková 
zastavitelná 

plocha 

Plochy 
etapizace  
(2. etapa) 

Využitelné 
(1. etapa) 

SO, BI, BH, 
VD, VL 

VL – plochy 
lesního 

hospodářství 
0,10 ha 0 0,10 ha 0,10 ha 

 
0 

DP – plochy 
parkovací a 

odstavné 
0,09 ha 0 0,09 ha 0  

PV – plochy 
veřejných 

prostranství 
1,44 ha 0 1,44 ha 0  

DS – plochy 
dopravy silniční 

33,69 ha 
+ (P2 – 0,18 

ha) 
0 

33,69 ha + 
P2 – 0,18 

ha) 
0  

OH – plochy 
hřbitovů 0,58 ha 0 0,58 ha 0  

Shrnutí 

Plochy bydlení 

V období od r. 2015 do 2019 bylo postaveno na vymezených zastavitelných plochách 28 RD; 
jde o plochy nebo části ploch Z9 – 1 RD, Z13 – 1 RD, Z23 – 2 RD, Z24 – 2 RD, Z28 – 8 RD, Z30 
– 1 RD, Z3 – 1 RD, Z42 – 1 RD, Z43 – 1 RD, Z44 – 1 RD, Z45 – 1 RD, Z51 – 2 RD a Z54 – 1 
RD, z 61 – 1 RD, Z 67 – 2 RD, Z 72 – 1RD, Z78 – 1RD. Celková výměra těchto zastavěných 
ploch (tj. úbytek ploch zastavitelných) je 8,10 ha. Celkem zkolaudováno od poloviny roku 2015 
až do 2/1019 = 28 RD. 

V územním plánu Albrechtice celkem zbývá 55,21 ha návrhových ploch pro bydlení (z toho 
30,21 ha se nachází v plochách SO - plochy smíšené obytné, 25 ha se nachází v plochách BI - 
plochy bydlení v rodinných domech). V plochách etapizace je zahrnuto celkem 21,34 ha ploch 
pro bydlení v rodinných domech. Plochy k zastavění využitelné (mimo plochy zařazené do 2. 
etapy výstavby, podmíněné vybudováním vodovodu a kanalizace) - 35, 74 ha. 

Nové plochy pro individuální bydlení není nutné vymezovat. 

V územním plánu Albrechtice jsou dále vymezeny plochy pro bydlení  BH – plochy bydlení  
v bytových domech – tvoří rozlohu 0,86 ha – tyto plochy jsou zařazeny do 2. etapy výstavby 
(výstavba je podmíněna vybudováním vodovodu, kanalizace). 

Nové plochy pro bydlení v bytových domech není nutné vymezovat. 

Technické vybavení 

V územním plánu Albrechtice byly vymezeny plochy TI - plochy technické infrastruktury, 
které tvoří rozlohu 0,92 ha – na zastavitelné ploše Z5 byla realizována plocha rozvodny, plocha 
TI Z 57 pro rozšíření kanalizační čerpací stanice v lokalitě U Školy byla vypuštěna (nová čerpací 
stanice byla vybudována v nové poloze) – celkem ubylo 0, 84 ha ploch TI, zbývá  
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k využití 0,08 ha. 

Z ÚPD KÚ MSK vyplynula potřeba vymezit nové plochy TI pro rozšíření rozvodny. 

Plochy občanského vybavení 

V územním plánu Albrechtice nejsou vymezeny návrhové plochy OV - občanského vybavení 
veřejné infrastruktury (stavby občanského vybavení jsou přípustné v plochách BH – plochy 
bydlení v bytových domech, v plochách BI – plochy bydlení v rodinných domech, v plochách SO 
– plochy smíšené obytné). 

V územním plánu Albrechtice jsou vymezeny: 

- Plochy OH – plochy hřbitovů, které tvoří rozlohu 0,58 ha - prozatím nejsou využity. 

- Plochy OS - tělovýchovných a sportovních zařízení, které tvoří rozlohu 1,92 ha - 
prozatím nejsou využity. 

Nové plochy občanského vybavení není nutné vymezovat. 

Plochy výroby 

V územním plánu jsou navrženy následující typy ploch s převažující výrobní funkcí: 

- Plochy VP – plochy výroby průmyslové tvoří rozlohu 1,12 ha - plochy jsou zařazeny do 
2. etapy výstavby (výstavba podmíněna vybudováním vodovodu a kanalizace) – prozatím 
nejsou využity. 

- Plochy VD - plochy výroby drobné tvoří rozlohu 2,52 ha, z toho 2,12 ha je zařazeno do 
2. etapy výstavby (výstavba je podmíněna vybudováním vodovodu, kanalizace). K 
okamžitému využití zbývá 0,4 ha ploch VD - plochy prozatím nejsou využity. 

- Plochy VZ – plochy výroby zemědělské tvoří rozlohu 1,81 ha - prozatím nejsou využity. 
Plochy VL – plochy lesního hospodářství tvoří rozlohu 0,10 ha – plochy jsou zařazeny 
do 1. etapy výstavby (výstavba podmíněna vybudováním vodovodu a kanalizace) – 
prozatím nejsou využity. 

Plochy rekreace 

V obci nejsou žádná rekreační zařízení. Dvě zahrádkářské osady – na Novém Světě a na 
Pasekách. 

Územní plán nenavrhuje nové plochy pro stavby k rodinné rekreaci. V plochách SO – plochy 
smíšené obytné byla přípustná výstavba staveb pro rodinou rekreaci. 

Ve Změně č. 1ÚP Albrechtice byl z využití přípustného vypuštěn text – nové stavby pro 
rodinnou rekreaci podle podmínky uvedené v nadřazené územně plánovací dokumentaci – v 
rozvojové ose OB2 Ostrava, byly připuštěny pouze změny stávajících staveb pro rodinnou 
rekreaci. 

Na území obce byla vymezena plocha OS - plocha tělovýchovných a sportovních zařízení na 
ulici Školní – prozatím není využita. 

Podmínky pro rozvoj rekreačních aktivit jsou omezené. Předpokládá se, že na území obce se 
bude rozvíjet spíše alternativní forma cestovního ruchu – jedná se především o rozvoj cyklistické 
dopravy. 

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

V současné době má rekreační funkci rybník Rakovec na ulici Písečná, která slouží pro 
rekreační rybaření. 

Doprava 

Koncepce rozvoje silniční dopravy ponechává stávající uspořádání hlavní dopravní sítě a 
doplňuje ji o novou, dopravně významnou silniční komunikaci – jde o kompletní přeložku silnice 
I/11. Dále je zaměřena na zajištění dopravní dostupnosti pro navržené zastavitelné plochy. 
Navrhuje se zpřístupnění místní části Paseky pro autobusovou hromadnou dopravu (plocha 
dopravní pro vybudování točny). Plochy prozatím nejsou využity. 

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

Nové plochy dopravy není nutné vymezit. 

Zastavěné území 

Zastavěné území bylo vymezeno ÚP Albrechtice ke dni 1. 12. 2010. Změnou č. 1 ÚP 
Albrechtice byla hranice zastavěného území aktualizována ve vazbě na realizovanou zástavbu a 
vymezena ke dni 1. 10. 2017. 

Další plochy využitelné pro výstavbu jsou k dispozici uvnitř zastavěného území jako proluky 
ve stávající zástavbě. Z územně ekonomického hlediska je žádoucí přednostně využívat tyto 
plochy z důvodu dopravní dostupnosti a napojení na aspoň nezbytné inženýrské sítě. Nevznikají 
zde nové náklady v souvislosti s obsluhou těchto ploch (údržba komunikací, odklízení sněhu, svoz 
odpadu, výstavba nové infrastruktury, apod.). Rovněž výstavba přípojek pro jednotlivé stavby 
bývá úspornější. 

Od poloviny roku 2015 do února 2019 bylo zkolaudováno 28 domů (2015 – 5 domů, v roce 
2016 – 10 RD, v roce 2017 – 5 domů, v roce 2018 – 6, do února 2019 – 2 domy), z toho 4 byly 
postaveny v zastavěném území, ostatní v návrhových plochách. Podle těchto výsledků lze dovodit, 
že 14 % RD je postaveno v zastavěném území. 

Od doby vydání ÚP Albrechtice se při realizaci jednotlivých záměrů nevyskytly žádné 
negativní dopady na udržitelný rozvoj území. Při umísťování výstavby je respektována stanovená 
urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny a koncepce veřejné infrastruktury. Jsou 
uplatňovány stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, čímž jsou 
naplněny předpoklady udržitelného rozvoje území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. 

Územní plán Albrechtice respektuje schválenou územně plánovací dokumentaci sousedních 
obcí (Těrlicko, Havířov, Horní Suchá, Český Těšín, Chotěbuz, Stonava, Karviná). 

Požadavky na změny územního plánu 

Obec Albrechtice obdržela v období od pořízení územního plánu Albrechtice do roku 2018  
86 návrhů na pořízení změny územního plánu Albrechtice (dále jen „návrhy“). 

Podáním ze dne 31. 10. 2016, ze dne 9. 2. 2017, ze dne 25. 7. 2017, ze dne 27. 11. 2017, ze 
dne 16. 1. 2018, ze dne 11. 5. 2018, ze dne 26. 6. 2018, ze dne 19. 9. 2018, ze dne 13. 11. 2018 a 
podáním ze dne 20. 12. 2018 Obec Albrechtice požádala pořizovatele na základě ustanovení § 46 
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odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění (dále jen „stavební zákon“) o stanovisko k 86 návrhům na pořízení změny územního plánu 
Albrechtice. 

Pořizovatel posoudil předložené návrh dle citovaného ustanovení § 46 odst. 2 stavebního 
zákona; v případě neúplných návrhů pořizovatel vyzval navrhovatelé k doplnění návrhů ve 
stanoveném termínu. Následně pořizovatel v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 stavebního 
zákona posoudil úplné návrhy na pořízení předmětných změn a zpracoval stanoviska. 

Některé návrhy byly podány duplicitně. Pět  návrhů bylo navrhovateli vzato zpět (jedná se o 
návrhy na pozemcích parc. č. 1102/63, 1102/70, 1808/6, 1167, 1165 v k. ú. Albrechtice u Českého 
Těšína). Dva návrhy nebyly doplněny ve stanoveném termínu, proto pořizovatel tyto návrhy 
zamítl v souladu s ustanovení § 46 odst. 2 stavebního zákona (jedná se o návrhy na změnu na 
pozemcích parc. č. 1693/1, 1699, 1696/1, 2254/3 v k. ú. Albrechtice u Českého Těšína). 

Jeden návrh (požadavek na zrušení etapizace) již není aktuální – stavba rodinného domu na 
pozemku parc. č. 814/24 v katastrálním území Albrechtice u Českého Těšína po vybudování 
kanalizace již byla postavena. 

Z předložených návrhů vyplynuly následující požadavky: 

- 11 požadavků na vypuštění etapizace, 

- 46 požadavků na rozšíření zastavitelných ploch, 

- 1 požadavek na změnu zastavitelné plochy ZV – plochy zeleně na veřejných 
prostranstvích na  plochu bydlení na  pozemku  parc.  č. 1469/46  v k. ú.  Albrechtice u 
Českého Těšína, 

- 1 požadavek na změnu zastavitelné plochy pro bydlení VD - plochy výroby drobné na 
plochu pro bydlení v rodinných domech na pozemku parc. č. 1805/2 v k. ú. Albrechtice 
u Českého Těšína, 

- 1  požadavek  na   navržení   účelové   komunikace   na   pozemku   parc.   č.   2256/6 v 
k. ú. Albrechtice u Českého Těšína, 

- 1 požadavek na změnu plochy VD - plochy výroby drobné na návrhovou plochu bydlení 
BH - plochy bydlení v bytových domech na pozemcích parc. č. 777/1, 776/1, 2408/28 v 
k. ú. Albrechtice u Českého Těšína, 

- 1 požadavek na změnu využití pozemku parc. č. 1196 v k. ú. Albrechtice u Českého 
Těšína z plochy ZV – plochy zeleně na veřejných prostranstvích na plochu Z – plochu 
orné půdy a trvalých travních porostů, 

- 1 požadavek na změnu využití pozemku parc. č. 704 v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína 
ze stávající plochy Z - plochy orné půdy a trvalých trávních porostů na plochu pro 
vybudování provozního zázemí chovného rybníka, 

- 1 požadavek na změnu stávající plochy OS - plochy tělovýchovných a sportovních 
zařízení na návrhovou  plochu VP – plochu výroby průmyslové na pozemku parc.      č. 
1375/3 v k. ú. Albrechtice u Českého Těšína, 

- 1 požadavek na  úpravu  aktualizace zastavěného  území  na pozemku  parc.č.1731/2  v 
k. ú. Albrechtice u Českého Těšína. 
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Některé požadavky byly prověřeny v rámci pořízení Změny č. 1 ÚP Albrechtice. Jedná se o: 

- aktualizaci  zastavěného  území  na  pozemku  parc.  č.  1330/2  v k.  ú.  Albrechtice   u 
Českého Těšína (pozemek byl zastavěn stavbou zkolaudované hospodářské budovy), 

- požadavek na úpravu trasy navrženého vodovodního řádu v místní komunikaci na ul. 
Pardubická, 

- návrhy na vypuštění etapizace, kdy výstavba v plochách zařazených do 2. etapy výstavby 
je podmíněna vybudováním kanalizace a vodovodu. 

- Zastupitelstvo doposud nerozhodlo o žádném výše uvedeném návrhu na pořízení změny 
ÚP, proto byly požadavky zapracovány do Zprávy o uplatňování územního plánu 
Albrechtice, do kapitoly této Zprávy e)Pokyny pro zpracování návrhu změny územního 
plánu v rozsahu zadání změny č. 2 ÚP Albrechtice. 

b) Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů (dále 
jen ÚAP“) 

Na území obce Albrechtice jsou v ÚAP Moravskoslezského kraje (aktualizace 2017) 
sledovány následující problémy: 

- Střet záměru přeložky silnice  v Havířově  se  zájmy ochrany přírody (EVL  Natura)  a 
stávající zástavbou – (P-D11) 

- S a SV část území Albrechtice – území ovlivněné důlní činnosti - potřeba ploch pro 
náhradní výstavbu 

Záměry dopravní a technické infrastruktury 

- Dis 36 (D32) Životice-Český Těšín, přeložka, dvoupruhá směrově nedělená silnice I. 
třídy. Záměr je do Územního plánu Albrechtice zapracován v souladu se Zásadami 
územního rozvoje Moravskoslezského kraje a je v územním plánu vymezen, jako veřejně 
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prospěšná stavba označ. „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“ 

- Diz 5 – modernizace trati č. 321 v úseku (Svinov) – Havířov - Český Těšín. Ve Změně 
č. 1 ÚP Albrechtice se do územního plánu doplnil požadavek na respektování koridoru 
konvenční železniční dopravy Ostrava – Svinov – Havířov - Český Těšín pro modernizaci 
železniční trati č. 321. 

- Esp 6 (P2, P5) – Rekonstrukce stávajícího VTL plynovodu DN 500 v trase Havířov 
(Suchá) – Albrechtice - Český Těšín (Žukov) s vymístěním části trasy mimo zastavěné 
území – nutno prověřit. 

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Havířov (dále jen „ÚAP ORP 
Havířov“) ve znění 4. úplné aktualizace, evidují na území Albrechtice následující problémy k 
řešení a podstatné informace: 

Ze zpracované aktualizace ÚAP ORP Havířov vyplývá zejména požadavek na aktualizaci sítí 
technické infrastruktury. Změnou 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. 

Data k aktualizaci ÚAP ORP Havířov pro rok 2016 byla prověřena již při zpracování Změny 
č. 1 Územního plánu Albrechtice. 

Výčet evidovaných problémů v území z ÚAP ORP Havířov 2016: 

Kód Charakteristika Odůvodnění Lokalizace Úkol  
k řešení 

Časový 
horizont 

UZ1 

Zastavitelné 
plochy na 

odvodněných 
pozemcích 

Zachování 
technických 
opatření na 

zemědělských 
půdách 

Albrechtice 
Albrechtice 
u Českého 

Těšína 
územní plán trvá trvá 

UZ2 

Pro navržené 
zastavitelné 

plochy je 
stanoveno pořadí 
změn v území - 

etapizace 

Obec 
nedosahuje na 

Evropské fondy. 

Omezení 
možnosti 

individuální 
výstavby na 
území obce. 

Albrechtice 
Albrechtice 
u Českého 

Těšína 
územní plán trvá  
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Kód Charakteristika Odůvodnění Lokalizace Úkol  
k řešení 

Časový 
horizont 

UZ3 
Problém zatopení 

centra obce při 
zvláštní povodni 

Mimořádná 
povodeň pod 
vodním dílem 

Těrlicko 

Albrechtice 
Albrechtice 

u Českého 
Těšína 

územní plán trvá trvá 

DZ13 
Křižovatky ulic 

Hlavní, Obecní a 
Školní 

Zřízení okružní 
křižovatky pro 

zpomalení 
provozu a 

zajištění větší 
bezpečnosti na 

území obce 

Albrechtice 
Albrechtice 
u Českého 

Těšína 
územní plán - nové 

DZ14 
Křižovatky ulic 

Hlavní a 
Nádražní 

Zřízení okružní 
křižovatky pro 

zpomalení 
provozu a 

zajištění větší 
bezpečnosti na 

území obce 

Albrechtice 
Albrechtice 
u Českého 

Těšína 
územní plán - nové 

DZ20 

Křižovatka 
Padlých hrdinů x 

Životická x 
Těrlická 

Vytvoření 
bezpečného 

přechodu 
chodců z 
důvodu 
umístění 

autobusové 
zastávky 

Havířov, 
Albrechtice 

Albrechtice 
u Českého 

Těšína 

ZÚR 
ÚAP Kraje 
územní plán 

- nové 

EZ2 

Údolní niva řeky 
Stonávky je v 
bezprostřední 

blízkosti 
zastavěného 

území 

Rozšiřování 
zastavěných a 
zastavitelných 
území na úkor 

zemědělské 
půdy, volné 

krajiny. 

Zasahování do 
nejcennějších 

zbytků 
přírodního 
prostředí 

Albrechtice 
Albrechtice 
u Českého 

Těšína 
územní plán trvá 

dále 
 

ne 
sle 
do 
vá 
no 
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Kód Charakteristika Odůvodnění Lokalizace Úkol  
k řešení 

Časový 
horizont 

EZ19 Protipovodňové 
opatření 

Na hranici s 
obcí Albrechtice 

prověřit 
vybudování 

protipovodňové 
ho opatření na 
vodním toku 

Sušanka 

Albrechtice 
Albrechtice 
u Českého 

Těšína 
územní plán - nové 

OPK3 

Pokračující 
zábory volné 

krajiny a 
znehodnocení 

přírody 
rozšiřováním 

zástavby 

Suburbanizační 
devastace 

krajiny 

celé ORP 
Havířov 

celé ORP 
Havířov územní plán trvá trvá 

ZPF  
a  

PUPFL
1 

Minimalizovat 
zásahy do lesních 
porostů v rámci 
ÚPD a zábory 

zemědělské půdy 

Suburbanizační 
devastace 

krajiny 

celé ORP 
Havířov 

celé ORP 
Havířov územní plán trvá trvá 

ZPF 
a 

PUPFL 
2 

Minimalizovat 
negativní dopady 

v souvislosti s 
plánovanou 
zástavbou a 
rozvojem 

rekreačních a 
dalších aktivit 

Využívat 
stávající plochy 
vyjmuté z ZPF 
a navracet po 

rekultivaci 
plochy zpět do 

ZPF 

Albrechtice 
Albrechtice 
u Českého 

Těšína 
územní plán trvá trvá 

ZPFaP 
UPFL 3 

Minimalizovat 
zábor pozemků 

určených k plnění 
funkce lesa 

Omezit 
rozdělování 

lesních ploch, 
které vede ke 

snižování jejich 
stability a 
schopnosti 

samoobnovy 

Albrechtice celé ORP 
Havířov územní plán trvá trvá 

ZPFaP 
UPFL 4 

Zalesňování 
pozemků 

Zemědělsky 
nevyužívaných, 

erozně 
ohrožených, s 

nízkou 
hodnotou pro 

ochranu přírody 

Albrechtice 
Albrechtice 
u Českého 

Těšína 
územní plán trvá trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění Lokalizace Úkol  
k řešení 

Časový 
horizont 

sZL32 

Střet záměrů 
zastavitelné 

plochy a vedení 
VN 

ochranné pásmo 
vedení omezuje 

značnou část 
pozemku 

Albrechtice 
Albrechtice 
u Českého 

Těšína 
územní plán trvá trvá 

VD3 

Hladina 
záplavového 

území (Q100) 
zasahuje do 
zastavěného 
území obcí 

Potřeba 
navrhnout 

protipovodňová 
opatření a 

nerozšiřovat 
zastavitelné 

území do 
záplavového 
území Q100 

Albrechtice 
Albrechtice 
u Českého 

Těšína 
územní plán trvá trvá 

Hrozby, rizika, slabé stránky: 

1. Nerespektování principů trvalé udržitelnosti rozvoje – snížení ekologické stability 
krajiny – eroze, záplavy, šíření škůdců apod. – zaznamenána klesající tendence 

2. Hladina záplavového území (Q100) zasahuje do zastavěného území obcí. Potřeba 
navrhnout protipovodňová opatření a nerozšiřovat zastavitelné území do záplavového 
území Q100. 

3. Pokračující zábory volné krajiny a znehodnocení přírody rozšiřováním zástavby. 
Suburbanizační devastace krajiny. 

4. Rekultivace a revitalizace území poznamenaného těžbou a jeho následné využití. 

5. Znečišťování povrchových i podzemních vod u vodního toku Stonávka, způsobeno 
nedostatečným napojením obyvatel na kanalizaci (okrajové části obce). 

6. Přesná lokalizace poddolovaných a sesuvných území a nutnost určení jejich vhodného 
využití. 

7. Zalesňování pozemků – zemědělsky nevyužívaných, erozně ohrožených, s nízkou 
hodnotou pro ochranu přírody. 

8. Minimalizovat zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. Omezit rozdělování 
lesních ploch, které vede ke snižování jejich stabilit a schopnosti samoobnovy. 

9. Zvyšování podílu alternativních zdrojů energie při vytápění a dodávkách elektrické 
energie do domácností. Využití rekultivovaných ploch pro výstavbu zařízení a staveb 
vyrábějící ekologickou energii. 

10. Zasíťování pozemků (zavedení inženýrských sítí) pro novou výstavbu rodinných  domů 
a bytových domů. V souvislosti s novými územními plány je nutné zajistit realizaci 
zasíťování pozemků. 

11. Údolní niva řeky Stonávky je v bezprostřední blízkosti zastavěného území. 
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Minimalizovat zábor pozemků v údolních nivách řeky Stonavy, tj. v území nejcennějších 
zbytků přírodního prostředí. 

12. Usilovat o vymezení nových ploch pro rozvoj podnikání nebo plochy zemědělské – 
podpora zvýšení zaměstnanosti. 

Shrnutí požadavků 

Ve Změně č. 2 ÚP Albrechtice, která bude pořizována na základě této zprávy o uplatňování 
územního plánu, budou sledované jevy a problémy k řešení prověřeny a případně budou stanovena 
opatření, které je možno zapracovat do územně plánovací dokumentace, pokud to umožní nástroje 
územního plánování. Záměry na provedení změn v území budou prověřeny na základě aktuálně 
sledovaných ÚAP. 

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem 

Politika územního rozvoje ČR (dále jen „PÚR ČR“) 

PÚR ČR ve znění aktualizace č. 1, schválené usnesením Vlády České republiky č. 276 (dále 
jen „A-PÚR ČR“) ze dne 15. dubna 2015, definuje základní vymezení rozvojových oblastí, 
rozvojových os a specifických oblastí národního významu, dále definuje republikové priority 
územního plánování, které jsou dále rozpracovány a upřesněny v Zásadách územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje. 

Z A-PÚR ČR je patrné základní vymezení rozvojové oblasti OB2 Metropolitní rozvojová 
oblast Ostrava OB2, do níž náleží ORP Havířov, včetně území obce Albrechtice. 

Tato rozvojová oblast je vymezena jako území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského 
města Ostravy a mnohostranným působením husté sítě vedlejších center a urbanizovaného 
osídlení. Jedná se o velmi silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, pro kterou je 
charakteristický dynamický rozvoj mezinárodní spolupráce se sousedícím polským regionem 
Horního Slezska, výrazným předpokladem rozvoje je v současnosti budované napojení na dálniční 
síť ČR a Polska, jako i poloha na III. a III. tranzitním železničním koridoru. Pro tuto oblast je 
stanoven úkol pro územní plánování, a to pořídit územní studie řešící zejména vzájemné vazby 
veřejné infrastruktury. Dále z PÚR je rovněž dané základní vymezení specifické oblasti SOB 4 
Karvinsko, které zahrnuje mimo jiné území Albrechtice. 

Mimo republikové priority územního plánování v obecném měřítku pro zajištění udržitelného 
rozvoje území jsou v A-PÚR ČR definovány úkoly územního plánování pro Moravskoslezský 
kraj. 

Úkoly vyplývající z A-PÚR ČR, stanovené zejména pro rozvojovou oblast OB2 Metropolitní 
rozvojová oblast Ostrava OB2  a pro specifickou oblast SOB4 Karvinsko byly zapracovány a 
vyhodnoceny ve Změně č. 1 územního plánu Albrechtice. Tyto úkoly byly upřesněny v A1- ZÚR 
MSK. 

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje 

Dne 13. 9. 2018 vydalo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje pod usnesením č. 9/957 
Aktualizaci č. 1 ZÚR MSK, která nabyla účinnosti dne 21. 11. 2018 (dále jen „A1-ZÚR MSK“). 

Nutno prověřit a uvést do souladu Územní plán Albrechtice s A1-ZÚR MSK. 

Z A1-ZÚR MSK vyplývá, že řešené území je zahrnuto do rozvojové oblasti OB2 Ostrava a 
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dále do specifické oblasti SOB 4 Karvinsko. 

Do územního plánu zapracovat podmínky stanovené v kapitole F A1-ZÚR MSK. Území obce 
Albrechtice se nachází částečně v krajinné oblasti F – oblasti specifických krajin Beskydského 
podhůří, kde zasahuje do krajiny Třinec-Těšín (F-06), a částečně v krajinné oblasti E – oblasti 
specifických krajin Ostravské pánve, kde zasahuje do krajiny Ostrava- Karviná (E-01). Do 
územního plánu zapracovat charakteristické významné znaky krajiny F- 06 a E-01 a stanovené 
podmínky pro zachování a dosažení cílových kvalit krajiny F-06 a E- 01, přechodového pásma 
83. 

Území Albrechtic je v rámci „A1-ZÚR MSK“ dotčeno následujícími záměry, které je nutno 
respektovat: 

- D32 Životice - Český Těšín, přeložka, dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy – 
veřejně prospěšná stavba 

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

- E10  - vedení  EZS-TR  Albrechtice (VVN), vedení 1x110 kV pro vyvedení výkonu z 
EZS, včetně rozvodny 110 kV- veřejně prospěšná stavba 

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

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

- P5 Rekonstrukce stávajícího VTL plynovodu DN 500 v trase Albrechtice – Český Těšín 
– s přeložkou části stávající trasy mimo zastavěné území Albrechtice - Český Těšín 
(Žukov) - veřejně prospěšná stavba 

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

Respektovat veřejně prospěšná opatření 

- regionální biokoridor ÚSES č. 618 – veřejně prospěšné opatření 
- regionální biocentrum ÚSES č. 163 Loucký les – veřejně prospěšné opatření. 

Další požadavky na řešení v ÚPD obcí 

- Rozšíření transformovny 110/22kV Albrechtice 

Shrnutí požadavků 

Je nutné prověřit a případně zajistit splnění úkolů a vyhodnocení republikových priorit 
vyplývajících z A-PÚR ČR (upřesněny v A1-ZÚRMSK) v nejbližší aktualizaci územního plánu v 
rámci Změny č. 2 územního plánu Albrechtice. 

Do ÚP Albrechtice, v úplném znění po vydání Změny č. 1, která nabyla účinnosti  
dne 21. 9. 2018, byly požadavky vyplývající z A1-ZÚR MSK částečně zapracovány 

- 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“) 

- Prověřit vedení tras (koridorů), veřejně prospěšných staveb ( P2, P5, P22, E10, EZ6, D32, 
DZ14). Veřejně prospěšné stavby v územním plánu doplnit o názvy veřejně prospěšných 
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staveb dle A1- ZÚR MSK. 
- Prověřit vedení Regionálních ÚSES (163, 618). 
- Řešit rozšíření transformovny 110/22 kV Albrechtice. 

KÚ MSK pořídil územní studie, které je třeba prověřit v rámci Změny č.2 ÚP Albrechtice, 
zda nevyplývají nové požadavky pro dané území 

- 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 studie) 

d) Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 
stavebního zákona 

Z údajů uvedených v tabulkách v odst. 2 písmene a) je zřejmé, že vymezené plochy pro 
bydlení v rodinných domech v plochách bydlení SO - plochy smíšené obytné a BI - plochy bydlení 
v rodinných domech jsou dostatečné pro další rozvoj bydlení a nové není nutné vymezovat. 

V době od aktualizace zastavěného území v územním plánu v r 1. 12. 2010 do aktualizace 
zastavěného území ve Změně č. 1 ÚP Albrechtice k 1. 10. 2017 bylo prostavěno 6,23 ha ploch pro 
bydlení v rodinných domech, v době od 1. 10. 2017 do února 2019 bylo prostavěno 1,87 ha ploch 
pro bydlení v rodinných domech. (V době od 1. 12. 2010 do února 2019 bylo zkolaudováno 28 
rodinných domů, z toho 4 v zastavěném území). 

V současné době zbývá k výstavbě rodinných domů celkem 57,08 ha ploch pro bydlení v 
rodinných domech, z toho 21,34 ha ploch pro bydlení v rodinných domech je zahrnuto do 2. etapy 
výstavby, kde výstavba je podmíněna vybudováním technické infrastruktury - kanalizace, 
vodovodu. 

Plochy v 2. etapě výstavby nejsou v současné době aktuálně k dispozici. 

Z uvedeného je zřejmé, že v územním plánu zbývá celkem 35,74 ha disponibilních ploch pro 
výstavbu rodinných domů. 

Nové plochy pro bydlení v rodinných domech není nutné vymezovat. 

V územním plánu je vymezeno v územním plánu celkem 0,86 ha pro bydlení hromadné (v 
bytech) – tato plocha je podmíněna výstavbou technické infrastruktury – vodovodu a kanalizace. 
Plocha přestavby P1 (0,30 ha), která byla určena pro výstavbu bydlení hromadného, byla zrušena 
(tyto plochy byly změněny na stávající plochy VP – plochy výroby průmyslové). 

Plocha TI – plochy technické infrastruktury, která byla navržená pro rozšíření rozvodny v 
rozsahu 0,82 ha, byla využita. Nutno vymezit novou plochu TI pro rozšíření rozvodny. 

e) Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu (tj. návrhu Změny č. 2 ÚP 
Albrechtice), v rozsahu zadání změny 

Na základě vyhodnocení uplatňování územního plánu Albrechtice bylo zjištěno, že je nutné 
zpracovat změnu ÚP Albrechtice. 

Změna č. 2 ÚP Albrechtice bude obsahovat uvedení územního plánu do souladu s novelou 
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; 
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- Ustanovení § 19 odst. 1 písm. d) stavebního zákona prověří, zda územní plán vymezuje 
dostatek veřejných prostranství s ohledem na množství zastavitelných ploch bydlení, 

- Ustanovení § 19 odst. 1 písm. 1 písm. e) stavebního zákona = prověří, zda územní plán 
obsahuje podmínky pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a 
hodnoty území a na využitelnost navazujícího území (viz Příloha C této zprávy) 

- Ustanovení § 19 odst. 1 písm. i) stavebního zákona = prověří, zda územní plán stanovuje 
podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a pro rozvoj 
rekreace a cestovního ruchu (viz Příloha B této zprávy). 

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 
Aktualizace č. 1 („A-PÚR ČR“), která byla schválena usnesením vlády ČR 15. 4. 2015  
č. 276. 

2. Ve Změně č. 2 ÚP Albrechtice bude prověřeno, zda je územně plánovací dokumentace 
obce Albrechtice v souladu Úplným zněním Zásad územního rozvoje Moravskoslezského 
kraje po vydání Aktualizace č. 1, která byla vydána Zastupitelstvem Moravskoslezského 
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. 

- 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 Těšín 

 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 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 Albrechtice - Český Těšín (Žukov) 

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

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

- Řešit rozšíření transformovny 110/22 kV Albrechtice v souladu s A1-ZÚR MSK. 

- Do územního plánu zapracovat podmínky stanovené v kapitole F A1-ZÚR MSK – 
viz kapitola c) této zprávy. 

3. Změnu č. 2 ÚP Albrechtice zpracovat v souladu s platným programem zlepšování kvality 
ovzduší a Územní energetickou koncepcí Moravskoslezského kraje. 

4. Při zpracování návrhu Změny č. 2 ÚP Albrechtice vycházet ze zpracovaných ÚAP ORP 
Havířov, které byly aktualizovány v r. 2016. 

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 
studie). 

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 ustanovením § 58 stavebního zákona za pomocí použitého metodického pokynu 
Ministerstva pro místní rozvoj z února 2014 s názvem „Aktualizace zastavěného území 
změnou územního plánu“. 

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. 

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 
nezastavěného území, do zastavěného území. 

4. Prověřit změnu podmínek stanovených v kapitole K. Stanovení pořadí změn v území 
(Etapizace) - v plochách zahrnutých do 2. etapy výstavby podmínit výstavbu 
vybudováním vodovodu; umožnit individuální likvidaci odpadních vod na dobu 
dočasnou - do doby vybudování stoky splaškové kanalizace. 

5. Prověřit možnosti zrušit určení některých pozemků k zastavění (zrušit zastavitelné 
plochy 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). 

6. S ohledem na předchozí odstavec 5 této kapitoly (e2) zrušení určení některých pozemků 
k zastavění a s ohledem na skutečnou využitelnost vymezených zastavitelných ploch  
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ve vazbě na stanovenou etapizaci výstavby dle výkresu územního plánu č. 7. Výkres 
pořadí změn v území prověřit možnost vymezení nových zastavitelných ploch, dle 
požadavků 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 
infrastrukturou. Vymezení nových zastavitelných ploch patřičně odůvodnit. 

7. Prověřit změnu funkčního využití pozemku parc. č. 1469/46 v k. ú. Albrechtice  
u Českého Těšína z plochy ZV –  plochy zeleně na veřejných prostranstvích na plochu  
pro bydlení  v rodinných domech, v souvislosti s tím navrhnout náhradní plochu zeleně 
v předmětné lokalitě. 

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. 

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. 

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. 

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). 

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 
zahrady. 

13. Prověřit změnu využití stávající plochy OS - plochy tělovýchovných a sportovních 
zařízení v zastavěném území na pozemku parc. č. 1375/3 v k. ú. Albrechtice u Českého 
Těšína na návrhovou plochu VP - plochu výroby průmyslové. 

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. 

15. Prověřit změnu využití části pozemku parc.č. 110713 v k.ú. Albrechtice u Českého 
Těšína, která je součástí zastavitelné plochy (návrhová plocha OS - plochy 
tělovýchovných a sportovních zařízení), na změnu využití na plochu pro individuální 
bydlení. 

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

Vymezení ploch a koridorů územních rezerv se nepožaduje. 
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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“;  

- prověřit úpravu názvů veřejně prospěšných staveb „VTP 2“, „VTP 3“ dle názvu 
veřejně prospěšných staveb ZÚR MSK ve znění Aktualizace č. 1,  

- prověřit zahrnutí veřejně prospěšné stavby DZ 14 – Optimalizace celostátní tratě č. 
321 Ostrava – Svinov – Havířov - Český Těšín 

2. Prověřit zrušení předkupního práva pro plochu „Z 114 Na Zámostí“ na pozemku parc. 
č. 1196 v k. ú. Albrechtice u Českého Těšína. 

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. 

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 novele 
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. 

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

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 formátu. 

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 
ustanovení §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 
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mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

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 zemědělské 
půdy. Pořizovatelé a projektanti územní plánovací dokumentace jsou povinni řídit se 
zásadami této ochrany dle § 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, navrhnout 
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 předpokládaných 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 podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu. 

3. Respektovat „OP lesa“ 20 m od okraje pozemku určených k plnění funkce lesa. 

4. Respektovat OP dráhy 

5. K novým zastavitelným plochám prověřit veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 
Nové zastavitelné plochy navrhovat výhradně v plochách s reálnou dopravní a 
technickou obsluhou. 

6. Prověřit stanovené podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovené 
zásady prostorové regulace. V případě potřeby tyto upravit, doplnit. 

f) Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na 
udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na 
evropsky 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 zákona, 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 vztahujícími se 
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k danému území – „Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje“, 

„Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje“, „Program zlepšování 
kvality 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. 

g) Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li 
zpracování variant vyžadováno 

Zpracování variant se nepožaduje. 

h) Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod 
písmeny 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. 

i) Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu 
zjištěny 

Negativní dopady na udržitelný rozvoj území nebyly ve vyhodnocení uplatňování územního 
plánu zjištěny. 

j) Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 

Vyvolání aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje se nepředpokládá. 
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Příloha A 

Tabulka  

Požadavky na vymezení nových zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině   
(požadavky a připomínky) 

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 

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 
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Číslo 
lokality Parcela Požadavek Stávající stav Doporučení / Pozn. 

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 

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 
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Číslo 
lokality Parcela Požadavek Stávající stav Doporučení / Pozn. 

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 

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 
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Číslo 
lokality Parcela Požadavek Stávající stav Doporučení / Pozn. 

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 

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 

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 
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Příloha B 

Hlavní problematická místa ve vztahu k bodu e) odrážka čtvrtá – k ustanovení § 19 odst. 1 
písm. i) stavebního zákona 
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Příloha C 

Hlavní problematická místa ve vztahu k bodu e) odrážka třetí – k ustanovení § 19 odst. 1 
písm. e) stavebního zákona 
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Použité zkratky: 

A1-ZÚR MSK  – Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje  

Albrechtice u Č.T.  – Albrechtice u Českého Těšína  

A-PÚR ČR   – aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky  

ČOV   – čistírna odpadních vod  

ČS    – čerpací stanice 

KÚ MSK   – Krajský úřad Moravskoslezského kraje  

OP    – ochranné pásmo 

Politika ÚR ČR  – Politika územního rozvoje České republiky 

RBC    – regionální biocentrum ÚSES 

RBK   – regionální biokoridor ÚSES 

RD    – rodinný dům 

SO ORP   – správní obvod obce s rozšířenou působností 

ÚAP MSK   – Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje  

ÚAP    – Územně analytické podklady 

ÚP    – územní plán 

ÚPD    – územně plánovací dokumentace 

URÚ   – udržitelný rozvoj území 

ÚSES   – územní systém ekologické stability  

VN    – vysoké napětí 

VPS    – veřejně prospěšná stavba  

VVN   – velmi vysoké napětí  

ZPF    – zemědělský půdní fond 

ZÚ    – zastavěné území 
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