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1. Úvod 

Územní  plán  Horní Suché  vydalo Zastupitelstvo obce Horní Suché  formou opatření obecné povahy 
dne 17. 4.2014 pod. č. usnesení 3 a toto nabylo účinnosti dne 12. 5. 2014. 
 
Řešeným územím územního plánu Horní Suchá je celé katastrální území obce s rozlohou 979,7 ha. 
 
Ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona ukládá pořizovateli nejpozději do 4 let od vydání  územního 
plánu předložit zastupitelstvu obce zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období s tím, že 
před jejím předložením zastupitelstvu musí být její návrh projednán.  
První zpráva o uplatňování územního plánu Horní Suchá byla projednána a schválena zastupitelstvem 
dne 12.4.2018 a její doplnění týkající se upřesnění formulace ve věci zapracování prvků regulačního 
plánu do změny č. 1 bylo schváleno zastupitelstvem 20. 12. 2018 usn. č. 13.  

 
Nyní je zpracován návrh II. Zprávy o uplatňování územního plánu Horní Suchá , který obsahuje pokyny 
pro zpracování návrhu změny č. 2 Územního plánu Horní Suchá v rozsahu zadání změny.  
     
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 plánovací činnosti, 
v platném znění. V tomto smyslu je zpracována následující zpráva o uplatňování územního plánu Horní 
Suchá.   
 
2. Zpráva o uplatňování územního plánu Horní Suchá  

 
a) Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě 

kterých byl územní plán vydán, a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních 
dopadů na udržitelný rozvoj území 

 

Po dobu platnosti územního plánu Horní Suchá byla pořízena změna č. 1 územního plánu Horní Suchá, 
která vyplynula ze Zprávy o uplatňování územního plánu Horní Suchá za období 2014-2018. Změna č. 1 
byla vydána formou opatření obecné povahy č.1/2020 dne 27.2.2020 pod číslem usnesení 15 a nabyla 
účinnosti dne 19.05.2020.  

 
Na území obce Horní Suchá jsou evidovány dvě územní studie, jejichž zpracování bylo uloženo územním 
plánem. Data o „Územní studii – „lokalita Chrost – Horní Suchá“ a „Územní studii - „Potoční – 
Brigádnická, Horní Suchá“ byly vloženy do evidence územně plánovací činnosti. 
 
 
V současné době probíhá projednávání nového „Regulačního plánu finských domků - Horní Suchá 
Podolkovice“ a nového „Regulačního plánu finské domky – Paseky, Horní Suchá“. Při rozhodování 
v území lokality kolonie finských domků v Podolkovicích se postupuje v souladu s platným regulačním 
plánem „Regenerace kolonie finských domků – Horní Suchá - Podolkovice“   
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Shrnutí:  
Plochy bydlení-  
Území plán Horní Suchá rozlišuje 4 typy ploch s rozdílným způsobem využití, které mají převažující 
obytnou funkci. Jedná se o následující plochy:  BI – plochy bydlení individuálního, BX – plochy bydlení 
specifického, BH – tj. plochy bydlení hromadného, SO - plochy smíšené obytné. 
 Nejvíce zastavitelných ploch bylo využito v souvislosti s výstavbou rodinných domů (v plochách BI) . 
V období  2018- 2021 bylo zastavěno 1,99 ha zastavitelných ploch pro individuální bydlení, což je  6,5   % 
vymezených ploch  územním plánem. . 
Změnou č. 1 bylo přidáno 0,03 ha zastavitelných ploch pro individuální bydlení.  
 
V této bilanci nejsou započítány stavby rodinných domů , které byly postaveny v prolukách stávajících 
stabilizovaných  ploch zástavby , tzn. uvnitř zastavěného území. 
Zastavitelné plochy vymezené pro bydlení specifické (BX – bydlení v rodinných domech v lokalitách 
bývalých dělnických kolonií), hromadné bydlení  (BH – bydlení v bytových domech) byly v uplynulém 
období  využity minimálně. Naopak dochází k dalšímu úbytku stávajících ploch BX v důsledku špatného 
stavu objektů.  
 
Obec i nadále usiluje o obnovu území v lokalitách bývalých dělnických kolonií, proto jsou pro daná území 
pořizovány nové regulační plány a to „Regulační plán  finské domky - Horní Suchá – Podolkovice a 
„Regulační plán finské domky – Paseky, Horní Suchá“.  
 
Změnou č. 1 se obsah územního plánu rozšiřuje o Výkres s prvky regulačního plánu. Prvky regulačního 
plánu jsou stanoveny pro lokality Stonavská, Chrost , Kouty 1, Kouty 2 , Podolkovice a lokality D (Chrost) 
a E (Potoční – Brigádnická). Hlavním důvodem stanovení prvků regulačního plánu je , aby v lokalitách, 
kde dochází ke zcela nové tvorbě uličního prostoru a prostorových vazeb , vznikla urbanisticky kvalitní a 
harmonická struktura zástavby a to jak uspořádáním v území, resp. Umístěním podél stavebních čar , tak i 
hmotovým řešením objektů.   
 
Na území obce je vymezena ucelená větší plocha ozn. „C“, jejíž využití je podmíněno zpracováním územní 
studie. Plocha s označením „C“, zahrnuje zastavitelnou plochu Z22 pro kterou je  rozhodování o změně 
v území  podmíněno zpracováním  územní studie. Studie „C“  je určena pro prověření plochy určené pro 
bydlení individuální. Do řešeného území musí být kromě vymezené plochy zahrnuty také navazující úseky 
místních komunikací a silnic.   
 
Výše zmíněné územní studie na území obce jsou vymezeny pro lokality ozn. „D“- „Chrost“ a „E“- „Potoční- 
Brigádnická“ jejichž podrobnější řešení bylo zapracováno do změny č. 1 ÚP Horní Suchá.  
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Pro území kolonie finských domků v Podolkovicích ohraničenou ulicemi 6. srpna , žel. tratí, západní větví 
ulice Finská a ulicí Hornosušská nadále platí využití dle regulačního plánu „Regenerace kolonie finských 
domků – Horní Suchá- Podolkovice“, který byl schválen Zastupitelstvem obce Horní Suchá dne 17. 6. 2002  
a jeho změny č. 1 vydané Zastupitelstvem obce Horní Suché dne 15. 12. 2011  
 
Ve vztahu k funkci bydlení konstatujeme, že územní plán obsahuje dostatečné množství zastavitelných 
ploch a ploch přestavby, zhodnocení se opírá o množství zůstatkových zastavitelných ploch, které činí  
39,572  ha.   
 
Největším problémem, zejména v zastavitelných plochách, jenž jsou určeny pro bydlení, je nedostatečná  
dopravní  obslužnost a dále nedostatečná kapacita inž. sítí v jednotlivých plochách. 
 
 
Plochy občanského vybavení 
Plochy občanského vybavení jsou rozčleněny následovně:  - plochy veřejné komerční vybavenosti - OV, 
 -  plochy tělovýchovy a sportu - OS, plochy veřejného pohřebiště - OH, plochy smíšené obytné - SO.  
Hlavní zařízení občanského vybavení jsou územně stabilizována. Většina zařízení občanského vybavení je 
situována v centrální části obce Horní Suchá případně poblíž centra obce (obecní úřad, hasičská zbrojnice, 
knihovna, obřadní síň, zdravotní středisko, mateřská škola, základní škola aj.), občanská vybavenost je 
obecně dobře dostupná. Územní plán poskytuje dostatečnou míru zastavitelných ploch pro občanské 
vybavení. Jejich kapacita se jeví jako dostačující a požadavky na doplnění nejsou evidovány.    
V rámci změny č. 1 došlo pouze k vymezení nové stabilizované plochy občanského vybavení na ul. 
Těrlické.   
V průběhu projednání regulačního plánu kolonie finských domků v Podolkovicích vzešel požadavek na 
řešení jiného funkčního využití území na pozemku parc.č 635 k.ú .Horní Suchá. Požadavek byl prověřen a 
pozemek parc.č. 635 k. ú. Horní Suchá bude z návrhové plochy OV (Z58) zahrnutý do návrhové plochy 
veřejných prostranství ozn. P za účelem navržení větších parkovacích prostor.   
 
Zastavitelné plochy pro občanskou vybavenost tj. návrhové plochy SO – plochy smíšené obytné, návrhové 
plochy OV – tj. plochy občanského vybavení a návrhové plochy tělovýchovy a sportu a OH – tj. plochy 
veřejného pohřebiště nebyly vůbec využity.  
 
   
Plochy výroby:  
V územním plánu jsou navrženy následující typy ploch s převažující výrobní funkcí: - plochy průmyslové 
výroby a skladů, - plochy drobné výroby a výrobních služeb, - plochy zemědělské a lesnické výroby.  
Koncepce rozvoje ploch průmyslové výroby a podnikatelských aktivit se změnou č. 1 nezměnilo. Došlo 
pouze k dílčím úpravám několika ploch bez vlivu na celkovou koncepci. Úpravy zastavitelných ploch  byly 
provedeny u návrhové plochy průmyslové výroby a skladů s ozn. Z 1 a Z5 v severozápadní části k. ú. Horní 
Suchá a u plochy drobné výroby a výrobních služeb s ozn. Z15.   
V územním plánu jsou navrženy po změně č. 1 zastavitelné plochy VP – tj. plochy průmyslové výroby a 
skladů, které tvoří rozlohu 45, 39 ha území obce, plochy VD – plochy drobné výroby a výrobních služeb 
tvoří rozlohu 6,36 ha.   
 
Rekreace: 
Podmínky pro rekreaci se nemění. V rámci změny č. 1 byla navržená nová zastavitelná plocha rekreace . 
Plocha je umístěna u vodní nádrže Nebesák a je v současné době využívána pro rekreační rybaření.   
Na území Horní Suché se kromě sportovního areálu ul. U Lékárny nenachází žádný rekreační areál nebo 
zařízení. Také podmínky pro rozvoj rekreačních aktivit jsou omezené.  Nadále se předpokládá, že na území 
obce se bude rozvíjet spíše alternativní forma cestovního ruchu - jedná se především o rozvoj cyklistické 
dopravy. Pro podporu této aktivity jsou vymezeny nové trasy cyklistických stezek.  
 



Územní plán Horní Suchá                   II. Zpráva o uplatňování 
 
 
 

6 
 

 
Doprava:  
Územní plán obsahuje řadu návrhů na doplnění a úpravu silniční sítě. Změnou č. 1 nedochází ke změně 
koncepce rozvoje silniční sítě, sítě místních komunikací a drážní dopravy stanovené územním plánem. Jsou 
provedeny pouze dílčí úpravy, které koncepce neovlivní. Zásadní úpravy byly provedeny v oblasti 
cyklistické dopravy. Koncepce cyklistické dopravy se změnou č. 1 zásadně změnily. Důvodem úprv bylo 
zapracování tras z Generelu cyklistické dopravy v regionu okresu Karviná do územního plánu.   
Přes Horní Suchou jsou vedeny 2 hlavní regionální trasy:  
- Ve směru sever-jih se jedná o trasu od Karviné-Doly podél silnice II/474 přes centrum obce a ul. 
Volontérkou na Životice. Podél silnice II/474 je uvažováno se zřízením cyklistických pruhŧ případně s 
dělenou stezkou.  
- Ve směru západ-východ je trasa od Havířova vedena údolím podél Sušanky přes centrum obce ul. 
Brigádnickou na Stonavu a Albrechtice u Českého Těšína.  
Na tyto regionální trasy navazují 3 místní cyklotrasy: turistická cyklotrasa 6098 z Havířova-Šumbarku ve 
směru na Pacalůvku a cyklotrasa od centra přes ul. Černá cesta podél silnice III/4748 směrem na Stonavu. 
Turistickou alternativou k trase podél silnice II/474 (trasa do průmyslové zóny Barbora od Havířova) bude 
trasa přes lesní komplex na Pasekách. Územním plánem navrhovaná cyklotrasa k průmyslovému areálu 
František s pokračováním až k nádrži Nebesák byla zachována. Původně navrhované prodloužení trasy dále 
k severu bylo zrušeno, protože trasa nemá návaznost na cyklotrasy sousedních obcí. Do Změny č.1 byly 
zakresleny již realizované části cyklostezky podél Sušanky až ke sportovnímu areálu. 
 
Technické vybavení:  
Územní plán obsahuje návrhy jak na umístění sítí nadmístního významu, tak i na doplnění zařízení 
technické infrastruktury místního významu. Kromě těchto návrhů nejsou evidovány další požadavky na 
doplnění technické infrastruktury. Rekonstrukce vysokotlakého plynovodu č. 623 005 Suchá – Albrechtice 
DN 500 byla již v celé délce provedena.  Navrhovaný koridor pro tento záměr byl zrušen. 
 
 
Zastavěné území: 
Další plochy, které lze využít pro výstavbu jsou k dispozici uvnitř zastavěného území např. proluky ve 
stávající zástavbě. Z územně ekonomického hlediska je žádoucí přednostně využívat tyto plochy.  Jsou 
většinou dobře dopravně dostupné a umožňují okamžité napojení aspoň na základní inženýrské sítě.  
Nevznikají zde takové náklady na obsluhu těchto ploch (údržba komunikací, svoz odpadu, výstavby nové 
infrastruktury). I díky tomu je většina staveb, zejména pro individuální bydlení umisťována v zastavěném 
území.  
 
Požadavky na změny územního plánu:  
Obec Horní Suchá obdržela v období 2018-2021 10 návrhů na pořízení změny územního plánu Horní 
Suchá.  
Zastupitelstvo obce Horní Suchá schválilo pořízení změny územního plánu u 2 návrhů, které budou 
prověřeny v rámci zprávy o uplatňování územního plánování, předmětem navrhované změny je změna 
využití pozemku parc.č. 1514/11, 2966/9 v k. ú. Horní Suchá na návrhové plochy BI – tj. plochy bydlení 
individuálního. Další návrh u kterého bylo schváleno pořízení změny a ponecháno prověření v rámci zprávy 
o uplatňování územního plánu je u pozemku parc.č. 1604 k. ú. Horní Suchá, jejímž předmětem je zahrnutí 
do plochy ZS- tj. plochy soukromé zeleně. 
Pořizovatel obdržel opětovný návrh na posouzení změny ÚP na pozemek parc.č. 1773 k. ú. Horní Suchá , 
předmětem změny je zahrnutí části pozemku parc.č.1773 k. ú. Horní Suchá do plochy BI – tj. plochy 
individuálního bydlení. Tento požadavek bude také zahrnutý k prověření v rámci zprávy o uplatňování 
územního plánu.        
U ostatních zbývajících návrhů na změnu územního plánu Horní Suchá nebylo Zastupitelstvem obce Horní 
Suchá schváleno pořízení změny nebo byl návrh na pořízení změny ÚP pořizovatelem odmítnut z důvodu 
nedoplnění podkladů.   
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Obecně je nutno uvést, že územní plán Horní Suchá obsahuje dostatečně výměry zastavitelných ploch pro 
bydlení a každé další navýšení je reálně neodůvodnitelné ve vztahu k usnesení § 55 odst. 4 stavebního 
zákona, které stanoví, že další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě 
prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezené zastavitelné plochy a 
potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.  
 

 
b) Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů 

 
K řešenému území obce Horní Suchá se vztahují územně analytické podklady Moravskoslezského kraje – 
pátá úplná aktualizace 2021 (ÚAP MSK ). Aktualizace ÚAP MSK určuje obecné problémy k řešení 
v územně plánovací dokumentací zahrnující zejména požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, 
dopravních nebo hygienických závad, zmírnění nebo omezení vzájemných střetů záměrů na provedení 
změn v území a střetů záměrů s limity využití území s hodnotami, zmírnění nebo omezení negativ v území, 
využití potenciálů území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, 
hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel.  

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

Střet záměru přeložky silnice I. tř. se zájmy ochrany přírody (EVL Natura) je na území Horní Suché 
bezpředmětný. Na správním území obce se žádná evropsky významná lokalita nenachází. Přeložka 
silnice I. třídy vychází z nadřazené ÚPD v platném územním plánu byl koridor pro vedení této 
komunikace upřesněn a v předpokládané trase přeložky byla navržena asanace stávající zástavby. Střet 
se stávající zástavbou je nutno řešit v podrobnější dokumentaci, která upřesní přesný průběh přeložky 
silnice a rozsah zástavby dotčené stavbou. 

-  Střet záměru plochy se zájmy ochrany přírody (výskyt chráněného druhu  (P-O1 ) – severní část obce 
Horní Suchá. 
Prověřit záměr dle aktuálních územně analytických podkladů.  
 
Územně analytické podklady ORP Havířov ve znění  5. Úplné aktualizace, evidují na území Horní 
Suché následující problémy k řešení  a podstatné informace : 
Urbanistické závady: 
1. Severozápadní směr větru ovlivňuje kvalitu bydlení v blízkosti skládky DEPOS – dochází k znečištění 

životního prostředí přilehlou skládkou  
V rámci změny č. 1 ÚP Horní Suchá bylo prověřeno se závěrem, že snížení pachů kolem skládky TKO 
není možno uskutečnit v rámci územního plánu. Kolem skládky byl realizován pás ochranné zeleně v š. 
20 -25 m. Tento pás má zabraňovat alespoň částečnému snížení negativních vlivů skládky na okolní území 
s obytnou a průmyslovou zástavbou. Zeleň v tomto pásu ještě nedosáhla svého konečného vzrůstu, takže 
výsledný ochranný účinek zeleně se ještě plně neprojevil. Pás je průběžně obnovován v místech, kde došlo 
k úbytku nebo úhynu zeleně. I přes tato opatření nelze zcela zabránit pronikání pachů ze skládky, které 
při severozápadním větru ovlivňují obytnou zástavbu v části Paseky (tj. v území jižně od ul. Černá cesta). 
Další plošná opatření na snížení pachů (např. další pás zeleně v těsné blízkosti areálu skládky) již nejsou 
v územním plánu navrhována, protože by to nebylo účelné. Z důvodu omezené životnosti skládky a navíc 
v důsledku její značné výšky nad okolním terénem by zeleň již nestačila dorůst do takových parametrů, 
aby plnila svou ochrannou funkci. Jiná opatření na snížení pachů ze skládky již přesahují rámec řešení 
územního plánu a jsou zejména záležitostí způsobu provozu a uskladňování na skládce. 
2. Slévání obcí - rozvoj obytné zástavby proti sobě až do splynutí obcí, rozbití sídelní struktury 

 –  nerozšiřovat další volné plochy v území bez řešení širších vazeb a občanského vybavení.  
 Ve změně č. 1 ani v platném územním plánu nebyl navržen rozvoj obytné zástavby v okrajových částech  
k.ú. Horní Suchá – není tak podporováno splývání obytné zástavby se zástavbou okolních obcí.  
3. Vymezení rekreační plochy v oblasti vodní plochy Nebesák. 
V rámci změny č. 1 ÚP Horní Suchá byla navržena nová plocha rekreace u nádrže Nebesák.  
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4. Nevyhovující architektonické regulace v regulačním plánu Podolkovice.- změna regulačního plánu 
zpracována  v roce 2011, zvážení možnosti pořídit nový regulační plán.  

V současné době je pořizován nový „Regulační plán finské domky - Horní Suchá – Podolkovice“. 
5. Územním plánem vymezené územní studie – dochází k zabrzdění rozvoje lokality, z důvodu nepořízení 

územní studie , která je podmíněna územní plánem.  
V rámci změny č. 1 ÚP Horní Suchá je na území obce vymezena ucelená větší plocha ozn. „C“, jejíž využití 
je podmíněno zpracováním územní studie. Lokalita „C“ zahrnuje zastavitelnou plochu Z 22, která je určena 
pro prověření plochy určené pro bydlení.  
Na lokality ozn. „D“- „Chrost“ a „E“- „Potoční“ – jsou zpracovány územní studie, které jsou evidovány 
v databázi evidence územně plánovací činnosti.        

 
 

 
Technické a environmentální závady: 
1. Aktualizovat trasu produktovodu rozdíl mezi územním plánem a územně analytickými poklady – Trasa 
produktovodu evidována v ÚAP ORP Havířov byla zakreslena do grafické části Změny č. 1 ÚP. 
2. Protipovodňová opatření- na hranici s obcí Albrechtice prověřit vybudování protipovodňového opatření 
na vodním toku Sušánka. – prověřit .  
 
Ostatní závady:  
Vada v územně plánovací dokumentaci – hranice vodní plochy Nebesák není v ÚPD shodná s realitou. 
Plošný rozsah nádrže Nebesák byl do změny č. 1 ÚP převzat z aktuálních leteckých snímků.  
 
Střety záměrů v území s limity využití území :  

1. Záměr silnice I. třídy křižuje zastavěné území  
2. Rozvojové plochy nadmístního významu zasahují do území ovlivněné důlní činností 
3. Záměr silnice I. třídy křižuje záplavové území Q100 
4. Střet záměru koridoru komunikace I/11 Havířov – Třanovice se stávající zástavbou 

 
V rámci změny č. 1 byly střety záměrů prověřeny se závěrem, že se jedná o záměry převzaté z nadřazené 
dokumentace, které byly již v rámci územního plánu upřesněny. Zmírnění dopadů jmenovaných záměrů na 
okolní území je nutno řešit v rámci podrobnější dokumentace - toto řešení přesahují rámec obsahu 
územního plánu.  
 
Hrozby, rizika, slabé stránky 

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

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

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

4. Minimalizovat zásahy do lesních porostů v rámci ÚPD a zábory zemědělské půdy. Suburbanizační 
devastace krajiny.  

5. Minimalizovat negativní dopady v souvislosti s plánovanou zástavbou a rozvojem rekreačních a 
dalších aktivit. Využívat stávající plochy vyjmuté z ZPF a navracet po rekultivaci ploch zpět do 
ZPF.  

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

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

Hrozby, rizika a slabé stránky byly prověřeny v rámci změny č. 1 ÚP Horní Suchá se závěrem , že 
změnou č.1 se nemění koncepce rozvoje obce stanovená v územním plánu. V rámci změny nedochází 
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k zásahům do lesních porostů ani nedochází ke snížení ekologické stability krajiny. Úpravy hranice 
záplavového území se dotkly některých zastavitelných ploch, protože došlo k rozšíření hranice 
záplavového území. Je navržena pouze jedna nová zastavitelná plocha (plocha rekreace), jejíž funkce 
na území obce chybí a která bude mít spíše pozitivní dopad na pilíř soudržnosti obyvatel obce. Způsob 
využití alternativních zdrojů je řešen již v platném územním plánu (napojení části zástavby na teplovod, 
možnost výstavby fotovoltaické elektrárny aj. podobných zařízení v rámci ploch průmyslové výroby) 
a Změnou č.1 se nemění.   

 
Shrnutí:  
Ve změně č. 2 územního plánu Horní Suchá, která bude pořizována na základě této zprávy o 
uplatňování územního plánu, bude výše uvedené prověřeno na základě aktuálně sledovaných územně 
analytických podkladů a  budou případně stanovená 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 územně analytických podkladů.  

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

dokumentací vydanou krajem 
 
Politika územního rozvoje ČR  (dále jen PÚR ČR) 
Podle § 54 odst. 5 stavebního zákona je obec povinna uvést do souladu územní plán s územně 
plánovací dokumentací následně vydanou krajem a následně schválenou politikou územního 
rozvoje. Do té doby nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s územně 
plánovací dokumentací následně vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje.  
  
PÚR  ČR schválená usnesením vlády č. 929 ze dne 20. 7. 2009 včetně její aktualizace schválené  
usnesením vlády ČR dne 15. 4. 2015 a Aktualizace č. 2 a Aktualizace č. 3 , které jsou účinné od 1. 
10. 2019, Aktualizace č. 5 schválená usnesením vlády ČR č. 833 dne 17.8.2020 a která nabyla 
účinnosti dne 11.9.2020  a Aktualizace č. 4 schválená usnesením vlády č. 618/2021 ze dne 12. 7. 
2021 a která nabyla účinnosti dne 1.9.2021  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 PÚR je patrné základní vymezení rozvojové oblasti OB2 Metropolitní rozvojová oblast Ostrava   
OB2,  do níž náleží ORP Havířov, v rámci jeho správního obvodu spadá  Horní Suchá.  

 
Vyhodnocení republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje, zejména 
články:  

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické 
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, 
jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, například i jako turistické atraktivity. 
Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s 
principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního 
zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým 
v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému 
všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.  
Je ÚP Horní Suchá naplněno.  
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při 
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.  
Je ÚP Horní Suchá naplněno. 
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(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním 
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav 
i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s 
jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.  
Je ÚP Horní Suchá naplněno.  
(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a 
regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, 
odvětvových a časových hledisek.)  
Je ÚP Horní Suchá  naplněno.  
(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných 
ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci 
tak řešení problémů v těchto územích.  
Je ÚP Horní Suchá naplněno.  
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat 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 veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro 
udržitelný rozvoj území.  
Je ÚP Horní Suchá naplněno.  
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně 
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. 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 soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené 
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 ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných 
prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské 
krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na 
cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.  
Je ÚP Horní Suchá naplněno.  
(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 zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.  
Je ÚP Horní Suchá naplněno.  
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. 
cykloturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území (obzvláště ve specifických 
oblastech). Podporovat propojení z hlediska cestovního ruchu atraktivních míst turistickými cestami, které 
umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, hipo).  
Je ÚP Horní Suchá naplněno.  
(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 obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to 
vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).  
Je ÚP Horní Suchá naplněno. 
(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních 
limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. Vhodným 
uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované 
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výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován 
dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.  
Je ÚP Horní Suchá naplněno.  
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatel před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami v území (zápaly, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. 
Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umisťování staveb a opatření na ochranu před 
povodněmi a pro vymezení území určených pro umisťování k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet 
podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní 
krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.  
Je ÚP Horní Suchá naplněno.  
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno 
koncipovat tak, aby splňovaly požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i budoucnosti.  
Je ÚP Horní Suchá naplněno.  
(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z 
obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik 
při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi. (Viz také Lipská charta, bod 
I. 2)  
Je ÚP Horní Suchá naplněno. 
(32)Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských 
částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu 
věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.  
 
Dále z PÚR je rovněž dané základní vymezení specifické oblasti SOB4 Karvinsko, které zahrnuje území 
obcí z ORP Bohumín, Havířov (severní část), Karviná, Orlová (jižní a východní část).   
 
Kromě republikových priorit územního plánování v obecném měřítku pro zajištění udržitelného rozvoje 
území jsou ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5  Politiky územního rozvoje České republiky definovány 
úkoly územního plánování pro Moravskoslezský kraj následovně:  

- Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových oblastech 
a rozvojových osách intenzívní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury. 
Z tohoto důvodu v rozvojových oblastech a v rozvojových osách vytvářet podmínky pro 
umístění aktivit mezinárodního a republikového významu s požadavky na změny v území a tím 
přispívat k zachování charakteru území mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy. 

- Úkoly stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojové osy, musí být převzaty do územně 
plánovací dokumentace krajů a obcí. 

- Vytvářet územní podmínky pro regeneraci sídel, zejména pro přestavbu zastavěného území.  
- Vytvářet územní podmínky pro rekultivaci a revitalizaci devastovaných ploch a brownfields za 

účelem vyhledávání ploch vhodných k využití pro ekonomické aktivity a pro rekreaci. 
- Koncepčně řešit začlenění ploch rekultivovaných po těžbě, s přihlédnutím k možnosti začlenit 

kvalitní biotopy do územního systému ekologické stability. 
- 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 

- Prověřit možnosti umístění průmyslové zóny o velikosti cca 100 až 20 ha. Včetně prověření 
možností využití ploch brownfields 

- Vytvářet v rozsahu možností územního plánování územní podmínky pro zlepšování kvality 
ovzduší se zohledněním programů zlepšování kvality ovzduší 
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V rámci kapitoly 5. Koridory a plochy dopravní infrastruktury jsou Aktualizací č. 4 PÚR ČR 
vymezeny následující změny dotýkající se ORP Havířov 
Železniční doprava 
ŽD5  
Vymezení:  
RS1 úsek Prosenice–Ostrava–hranice ČR/Polsko (–Katowice) včetně dopravně bezkolizního napojení RS1 
na stávající trať směr Ostrava-Vítkovice–Havířov–Český Těšín.  
 
Důvody vymezení:  
Propojení největších měst ČR páteřní vysokorychlostní železniční dopravou. Zajistit realizaci 
vysokorychlostní železniční dopravy Prosenice–Ostrava-Svinov–hranice ČR/Polsko (–Katowice). Splnění 
požadavků TEN-T. 
 
Koridory konvenční železniční dopravy 
ŽD20  
Vymezení:  
Trať úsek Ostrava-Svinov–Havířov–Český Těšín. 52  
Důvody vymezení:  
Koridor pro budoucí modernizaci trati v rámci soudržnosti, propojení a interoperability, součást TEN-T. 
 
Silniční doprava 
SD16  
Vymezení:  
Silnice I. třídy I/11, I/59, I/67, I/68 úsek Bohumín–Karviná–Havířov–Třanovice–Mosty u Jablunkova–
hranice ČR/Slovensko (–Žilina).  
Důvody vymezení:  
Návaznost na rozvojový záměr rychlostní silnice na Slovensku ve směru od Čadce. Vazba na řešení 
průmyslové zóny Nošovice. Po silnicích I/11 a I/68 od dálnice D48 ke slovenským hranicím součást TEN-
T. Zlepšení propojení dálnic D1 a D48 pomocí přeložek silnic I/59 a I/67 v úseku Bohumín–Karviná–
Havířov. 
 
Shrnutí požadavků: 
Ve změně č. 2 územního plánu Horní Suchá, která bude pořizována na základě této zprávy o uplatňování 
územního plánu, prověřit aktuálnost sledovaných republikových priorit a zajistit splnění úkolů územního 
plánování vyplývajících z PÚR ČR.  

 
 

 
Pro území obce Horní Suchá jsou platné Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále 
jen ZÚR MSK) vydané Zastupitelstvem na jeho 16. Zasedání dne 22. 10. 2010 usnesením č. 16/1426, které 
byly následně změněny rozsudky NSS č. j. 7 Ao 2/2011-127 ze dne 16. 6. 2011, č. j. 7 Ao 7/2011-54 ze 
dne 15. 3. 2012 a č. j. 79A 8/2013-82 ze dne 28. 2. 2014 ve znění po Aktualizaci č.1 Zásad územního 
rozvoje Moravskoslezského (AZÚR MSK), která nabyla účinnosti dne 21. 11. 2018 a ve znění po 
Aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského (A5 ZÚR MSK)  , která nabyla dne 31. 7. 
2021 účinnosti. 
Území obce Horní Suchá náleží do rozvojové oblasti OB2 Ostrava a dále severní část ORP Havířov náleží 
i do specifické oblasti SOB 4 Karvinsko.  
 
Požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území vyplývající pro 
rozvojovou oblast OB2 Ostrava:  

- Zajištění zásobování rozvojových území energiemi.  
- Obnova krajiny narušené těžbou černého uhlí.  
- Vytváření územních podmínek pro zřizování ploch zeleně.  
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Požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní 
plánování vyplývající pro specifickou oblast SOB 4 Karvinsko: 

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

- Komplexní revitalizace území dotčeného těžbou černého uhlí.  
- Vytvářet územní podmínky pro rekultivaci a následné polyfunkční využití území postiženého 

těžbou s využitím hodnotných přírodních prvků vzniklých v rámci přirozené sukcese i cílené 
rekultivace s jejich vhodným začleněním do systému zeleně s cílem zachování ekologické 
stability a prostupnosti krajiny.  

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

 
Specifické požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách změn 
v území a úkoly pro územní plánování pro plochy a koridory:  

 D31 – III/47210 – II/474 (Životice), nová stavba , čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy- 
návrh dvoupruh ( územní rezerva – rozšíření na čtyřpruh viz. D512) (Územní plán Horní Suchá 
vymezuje stavbu D31, jako veřejně prospěšnou stavbu pod označením D1- přeložka silnice I/11, 
úsek III/47210-II/474 (Životice)) .   

 D32- Životice – Český Těšín, přeložka,  dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy. (Územní 
plán Horní Suchá vymezuje stavbu D32, jako veřejně prospěšnou stavbu pod označením D2).   

 EZ6 - TS 110/22 kV Karviná – Doly včetně přívodního vedení VVN 10 kV z TS Albrechtice 
(Územní plán Horní Suchá vymezuje stavbu EZ6, jako veřejně prospěšnou stavbu pod označením 
KE1).   

 P2 – (PZP Třanovice) – hranice okresu Karviná – Karviná Doly (VTL) výstavba plynovodu DN 
500 pro oblast Karviná Doly (Územní plán Horní Suchá vymezuje stavbu P2, jako veřejně 
prospěšnou stavbu pod označením KP2).   

 P22 - Havířov (Suchá) – Albrechtice –obnova VTL plynovodu DN 500 s přeložkami mimo 
zastavěné území, včetně jižního obchvatu Albrechtic – (záměr byl již realizován v celé délce. Ve 
změně č. 1 byl záměr zakreslen VTP plynovod dle skutečného provedení v území na základě 
geodetického zaměření).  

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

 
 
Plochy a koridory pro Územní systém ekologické stability: 

 135 - Regionální ÚSES  - biocentrum  (Územní plán Horní Suchá vymezuje biocentrum, jako 
veřejně prospěšné opatření  pod označením R4).    

 618, 642 - regionální ÚSES – biokoridory (Územní plán Horní Suchá vymezuje biokoridory, jako 
veřejně prospěšné opatření pod označením  R5, R6).   

 
Územní rezervy pro záměry republikového významu.  

 D 512 – I/11 úsek  III/47210 – II/474 (Životice), dokončení přeložky čtyřpruhové směrově dělené 
silnice I. třídy po r. 2015  (Územní plán Horní Suchá vymezuje stavbu III/47210 – II/474 (Životice),  
jako veřejně prospěšnou stavbu pod označením D1).   

 
 
UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, 
KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ (dle kap. E. ZÚR MSK) 
Ostatní civilizační hodnoty území nadmístního významu  
 
74a. Funkční polycentrická sídelní struktura Ostravské aglomerace.  
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74 b. Průmyslová oblast s rozvinutými technologickými systémy zaměřenými na těžbu a zpracování 
černého uhlí, hutnictví, strojírenství a chemický průmysl. 
74c. Hustá a hierarchizovaná dopravní infrastruktura ve východní části území kraje - silniční a železniční 
síť včetně mezinárodního Letiště Ostrava (Letiště Leoše Janáčka).   
 
Kritéria a podmínky pro rozhodování v územích vymezených hodnot:  
- Chránit vizuální význam kulturních a civilizačních dominant industrializované krajiny Ostravska včetně 
zachování industriálního, urbanistického a architektonického dědictví; podporovat rozšíření nelesní zeleně.  
 
Úkoly pro územní plánování, požadavky na využití území:  
- Vytvářet územní podmínky pro zachování vizuálního vlivu vymezených přírodních, kulturních a 

civilizačních hodnot. Vymezovat plochy pro výrazově konkurenčními záměry jen ve výjimečných a 
zvláště odůvodněných případech a ve veřejném zájmu. 

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

Je ÚP Horní Suchá naplňováno. 
 
Shrnutí požadavků: 
V územním plánu Horní Suchá a jeho změně jsou specifické požadavky vyplývající ze ZÚR MSK 
respektovány a zapracovány. Ve změně č. 2 územního plánu Horní Suchá, která bude pořizována na základě 
této zprávy o uplatňování územního plánu bude prověřena aktuálnost všech sledovaných požadavků.  
 
 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje pořídil územní studii pod názvem „Územní systém ekologické 
stability Moravskoslezského kraje – plán regionálního ÚSES MSK (2019)“  - v návrhu předmětné studie je 
odlišně lokalizováno jedno LBC (v ÚP označeno R2- LBC) . Proto je nutné případné odchylky vyplývající 
z předmětné územní studie prověřit  a zapracovat v rámci změny č. 2 územního plánu Horní Suchá.  

 
 
d) Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby vymezení 

nových zastavitelných plochy podle § 55 odst. 4 stavebního zákona 
Ve vztahu k ust. § 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.  
 
Přehled údajů, jak je územní plán naplňován z hlediska rozvoje obce, v jeho funkčně nejdůležitějších 
zastavitelných plochách z hlediska ploch pro bydlení a občanské vybavenosti - viz. tabulka. Aktuálnost 
níže zpracovaných dat je k prosinci 2021.  
 
 

 
 
Název plochy 
s rozdílným 
způsobem 
využití 

Navržená 
zastavitelná      
plocha v ÚP po 
změně  

č. 1 ÚP 

Nově využité 
zastavitelné 
plochy 
ha 
 
v období 
(2018-2021) 

Využité 
zastavitelné 
plochy ÚP po 
změně č. 1  
 
% 

Zbývající 
využitelná 
zastavitelná plocha 
ÚP po změně č. 1  
 
% 
 
 

BI-plochy 
bydlení 
individuálního 
(ÚP) 

 
30,72 
 

 
1,99 

6,5 93,5 
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BX-plochy 
bydlení 
specifického 

8,96 0,098 1,094 98,90 

BH-plochy 
bydlení 
hromadného 
 

0,78 0 0  100 

SO-plochy 
smíšené obytné 

1,2 0 0  100 

OV-plochy 
občanského 
vybavení 

3,02 0 0 100 

OS-plochy 
tělovýchovy a 
sportu  

0,85 0 0 100 

 
 
 
 
Z údajů uvedených v tabulce je zřejmé, že na území Horní Suché je k dispozici stále dostatečné množství 
volných zastavitelných ploch. U jedné rozsáhlejší plochy ozn. jako lokalita „C“ je zastavitelnost podmíněna 
zpracováním územní studie, jedná se o zastavitelnou plochu Z22.   
Větší zastavitelné plochy, mimo jiné též plochy , na které již byly zpracovány územní studie (lokality ozn. 
„D“- „Chrost“ a „E“- „Potoční“ , zatím nebyly využity. Největším problémem u těchto ploch je především 
nutnost zabezpečit potřebnou dopravní a technickou infrastrukturu pro napojení nových rodinných domů, 
což stěžuje využití lokalit.  
 
 Podle údajů ČSÚ bylo dokončeno bytů v  rodinných domech:  v roce 2018 - 5 bytů , v roce 2019 - 10 
bytů, v roce 2020 5 bytů.  Z toho lze odvodit, že spotřeba zastavitelných ploch je proměnlivá a nelze 
odhadnout jak tento trend bude pokračovat.   
 
Vzhledem k rozsahu vymezených zastavitelných ploch pro individuální bydlení nelze odůvodnit potřebu 
nových zastavitelných ploch. Vymezené zastavitelné plochy odpovídají předpokládaným potřebám obce.  
 
Pokud by se prokázalo, že zastavitelné plochy v některých lokalitách jsou skutečně nevyužitelné je možné 
to řešit náhradou ve vhodnějších lokalitách.  
 
 
e) Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu zadání změny  
 
e1) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce  
Na základě vyhodnocení uplatňování Územního plánu Horní Suchá bylo zjištěno, že je nutno zpracovat 
změnu č. 2 Územního plánu Horná Suchá, včetně jeho úplného znění. 
Změna č. 2  Územního plánu Horní Suchá  bude pořizována zkráceným postupem dle ustanovení § 55a 
zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.  
V rámci této změny budou zohledněny nově zjištěné skutečnosti a prověřeny uplatněné podněty na změny 
v území.  
 
Ve změně č. 2 ÚP Horní Suchá je nutné zohlednit mimo požadavků obsažených v kapitolách b) a c) této 
zprávy o uplatňování také následující:   
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Nadřazená územně plánovací dokumentace a podklady zpracované MSK: 
1. Ve změně č. 2 územního plánu Horní Suchá (dále jen změna č. 2) bude prověřeno, zda územně 

plánovací dokumentace obce Horní Suchá naplňuje republikové priority vymezené v Aktualizaci 
č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky 2008 schválené vládou dne 15. 4. 2015, 
aktualizacemi č.2 a č. 3 účinnými od 1. 10. 2019, aktualizací  č. 5  účinné od 11. 9. 2020,  aktualizace 
č. 4  účinné 1. 9. 2021 viz. kapitola C. Zprávy.   

2. Nadále respektovat vymezené prvky regionálního a nadregionálního ÚSES vymezené v ZÚR , 
konkrétně jedná se o následující regionální biocentrum ÚSES 135 RBC, regionální biokoridor RBK 
618, 642.  

3. Respektovat záměry: 
 D31 – III/47210 – II/474 (Životice), nová stavba, čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy-   

návrh dvoupruh (územní rezerva – rozšíření na čtyřpruh viz. D512)   
 D32- Životice – Český Těšín, přeložka, dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy. 
 EZ6 - TS 110/22 kV Karviná – Doly včetně přívodního vedení VVN 10 kV z TS Albrechtice 
 P2 –PZPO Třanovice – hranice okresu Karviná – Karviná Doly (VTL) výstavba plynovodu DN 

500 pro oblast Karviná Doly. 
4. Změna č. 2 územního plánu Horní Suchá bude zpracována s platným programem zlepšování kvality 

ovzduší a Územní energetickou koncepcí Moravskoslezského kraje.  
 
Urbanistická koncepce: 

 Ve změně č. 2 bude aktualizováno zastavěné území k datu zpracování změny.   
 Prověřit koncepci zastavitelných ploch a ploch přestaveb s ohledem na respektování principů 

udržitelného rozvoje, ale také s důrazem na zachování či zlepšení kvality stávajícího či budoucího 
života obyvatel. 
 Prověřit zastavitelné plochy s ohledem na jejich využitelnost ve vazbě na zpřesněné limity 

území (ochranná pásma technické infrastruktury, ochranu přírodních a kulturních hodnot území 
apod.) a možnosti dopravní obsluhy zastavitelných ploch.  
 Záměry na provedení změn v území budou prověřeny na základě aktuálně sledovaných územně 

analytických podkladů. 
 Aktualizovat funkční vymezení ploch odpovídajícímu skutečnému stavu využití území a to 

pouze v částech území, kde došlo k rozšíření zastavěného území.     
 Prověřit v ÚP Horní Suchá a převzít odchylky umístění LBC  R2 – LBC  v územní studii – 

územní systém ekologické stability Moravskoslezského kraje (2019)  
 Prověřit  možnost zahrnutí pozemku parc.č. 1604 k. ú. Horní Suchá do plochy soukromé zeleně 

ZS a případně  upravit regulativy. 
 Prověřit aktuálnost zastavěného území u parc.č. 1602 k.ú. Horní Suchá, která se nachází v ploše 

ZS – tj. plochy soukromé zeleně, již zastavěno stavbou zahradní chatky.   
 Prověřit možnost zahrnutí pozemku parc.č. 2359 k. ú. Horní Suchá do plochy s rozdílným 

způsobem využití , které umožní přípustné využití pro stavby a zařízení pro jezdecké sporty 
(jízdárny) a další stavby  související s chovem dalších zvířat a případně doplnit regulativy. 
  Prověřit možnost zahrnutí pozemku parc.č. 1514/11, 2966/9  k .ú. Horní Suchá  do návrhových  

ploch BI – tj. plochy individuálního bydlení.  
 Prověřit zahrnutí jihovýchodní části pozemku parc.č. 1773 k. ú. Horní Suchá  ( o výměře 900 

m2 ) do návrhových ploch BI – tj. ploch individuálního bydlení a to případnou formou směny za 
východní část pozemku parc. č. 1775/1 k. ú. Horní Suchá (o výměře 900 m2 ) , který se nachází 
ve stabilizované ploše individuálního bydlení BI.  
 Prověřit a případně zapracovat změnu týkající se podmínek ochrany ložisek černého uhlí dle 

rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č.j. MZP/2021/580/52 ze dne 18. 1. 2021    
 Pozemek parc.č. 635 k. ú. Horní Suchá zahrnout z návrhové plochy OV (Z58) do návrhové 

plochy veřejných prostranství ozn. P  
 Pozemek parc.č. 880 k. ú. Horní Suchá zahrnout ze stávající plochy BX – plochy bydlení 

specifického do návrhové plochy veřejných prostranství ozn. P. 
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  Prověřit možnost navržení podrobnějšího řešení včetně navržení regulačních podmínek 
prostorového uspořádání (prvky regulačního plánu) v lokalitě „C“ Stonavská“, která zahrnuje 
zastavitelnou plochu Z 22, která je určena pro bydlení. 
 Zapracovat případné požadavky vyplývající z projednávaných nových regulačních plánů a to z„ 

Regulačního plánu finské domky - Horní Suchá – Podolkovice“  a nového „Regulačního plánu finské 
domky – Paseky, Horní Suchá.“  
 Prověřit a navrhnout u vodní plochy Nebesák p.č. 3067/1 k. ú. Horní Suchá rozšíření návrhové 

plochy rekreace R ozn. Z152 v rámci plochy K – tj. plochy krajinné zeleně.  
 Prověřit , zda byl zpracován dokument správce toku Povodí Odry , s.p. , který měl stanovit 

novou hranici záplavového území včetně stanovení aktivní zóny záplavového území a případně 
převzít řešení dle zpracovaného dokumentu.   
 Prověřit a navrhnout v rámci podmínek nepřípustného využití regulaci nepřípustného využití 

týkající se umístění fotovoltaických elektráren na ploše pozemků na území obce Horní Suché 
v konkrétních plochách.  
 V průmyslové zóně František, východní část pozemku parc.č. 1108/1 k.ú. Horní Suchá, která se 

nachází v návrhové ploše P – tj. plochy veřejných prostranství zařadit do plochy VD - tj. plochy 
drobné výroby a výrobních služeb a zrušit navazující návrh dopravního řešení kruhové křižovatky 
na ul. Osvobození s napojením na ul. Černá cesta, Na Františku a ul. K Prádlu, která je řešena i jako 
veřejně prospěšná stavba ozn. D10.   
 Zahrnout část pozemku parc.č. 3140/7 k.ú. Horní Suchá a to po úroveň ul. Na Františku ze 

stávající plochy DS – tj. plochy silniční dopravy do návrhové plochy VD – tj. plochy drobné výroby 
a výrobních služeb.  
 V rámci plochy BI – tj. plochy bydlení individuálního prověřit a navrhnout úpravu regulace či 

její vypuštění týkající se dělení pozemků, kdy musí být rozloha pozemku u něhož nedochází k dělení 
min. 700 m2  .   
 Prověřit a navrhnout plochu krajinné zeleně severně od stávajícího parku ul. 6. srpna., jako 

ochranu před přívalovými dešti.   
 Prověřit a navrhnout změnu stávající plochy Z- tj. plochy zemědělské mezi parkem na ul. 6. 

srpna a navrhovanou přeložkou MK v ul. 6. srpna na plochu P – tj. plochy veřejných prostranství, za 
účelem výstavby parkoviště.   
 Prověřit regulační stanice plynu na pozemcích parc. č. 2703/2, 2561/2 k.ú. Horní Suchá ,  

případně změnu funkčního využití na pozemku parc.č. 2561/2 k.ú. Horní Suchá zahrnout do plochy 
TI - tj. plochy vodního hospodářství a energetiky.   

    
 
Koncepce veřejné infrastruktury: 

 Navrhnout doplnění vhodné veřejné infrastruktury, pokud tato potřeba vyplyne z úprav 
urbanistické koncepce. 

 V rámci změny č. 2 prověřit a zapracovat koncepci dopravní a technické infrastruktury z hlediska 
aktuálního stavu již realizovaných staveb.  
 

 
Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území a koncepci uspořádání krajiny: 

 Zakreslit LBC  R2 – LBC dle územní studie MSK – územní systém ekologické stability 
Moravskoslezského kraje (2019)  

 Prověřit a zapracovat aktuální podmínky ochrany ložisek černého uhlí dle Rozhodnutí Ministerstva 
životního prostředí č.j. MZP/2021/580/52 ze dne 18. ledna 2021.  

 Prověřit a doplnit linii biokoridoru kolem Sušanky (na soutoku s potokem Koutňák)  
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e2) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití , které 
bude nutno prověřit 
Vymezení nových ploch a koridorů územních rezerv se nepožaduje. 
 
e3) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 
sanací, pro které bude možno uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo. 

Budou prověřeny veřejně prospěšné stavby stanovené územním plánem, realizované stavby budou 
zakresleny jako stav.  
Bude prověřena potřeba vymezení nových veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 
asanací, pro které bude možno uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo. 

 
 
e4) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů , ve kterých bude rozhodování o změnách 
podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o 
parcelaci 
Vymezení plochy a koridorů, ve kterých bude rozhodování a o změnách v území podmíněno vydání 
regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci se nepožaduje.   
 
 
e5) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení   
 
Změna č. 2 bude pořizována zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona. 
 
Změna č. 2 bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s jeho prováděcími vyhláškami ve znění pozdějších 
předpisů, a to v rozsahu měněných částí územního plánu. 

Zachovat současné uspořádání obsahu územního plánu Horní Suchá, včetně výkresů a jejich měřítek.  
Změna č. 2  územního plánu Horní Suchá bude obsahovat části: 
I. Návrh (výrok) změny č. 2 územního plánu bude obsahovat: 
I. A . Textovou část – dle platných předpisů - měněné části  
I. B. Grafickou část – dle platných předpisů - měněné části  
II. odůvodnění změny č. 2 územního plánu bude obsahovat: 
II. A. Textovou část – dle platných předpisů – Součásti textové části odůvodnění změny č. 2 (příloha) bude 
i srovnávací text s vyznačením změn ve výrokové části ÚP pro následné vyhotovení právního stavu, který 
jasně deklaruje , co se v textové části mění oproti původnímu stavu.  
 
II.B. grafickou část dle aktuálně platných předpisů – měněné části   
   
Návrh změny č. 2 bude předán objednateli ve dvou analogových (tištěných) vyhotoveních a ve dvou 
digitálních vyhotoveních v pdf. na CD za účelem veřejného projednání. 
 
Změna č. 2 upravená po projednání bude pro potřeby vydání předána ve dvou analogovém (tištěném) 
vyhotovení a ve dvou digitálních vyhotoveních v pdf. na CD. 
        
Po vydání změny č. 2 bude zpracováno kompletní  úplné znění Územního plánu Horní Suchá zahrnující 
právní stav po vydání změny č. 2 ve 4 tištěných paré a 4  CD s elektronickou verzí ve strojově čitelném 
formátu včetně prostorových dat ve vektorové formě.  (Strojově čitelným formátem pro potřeby územně 
plánovací činnosti se rozumí formát datového souboru s takovou strukturou, která umožňuje 
programovému vybavení snadno nalézt, rozpoznat a získat z tohoto datového souboru konkrétní informace, 
včetně jednotlivých údajů a jejich vnitřní struktury). 
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e6) Další požadavky vyplývající z projednání  
 Prověřit soulad územně plánovací dokumentace s celou Aktualizací změny č. 4 Politiky územního 

rozvoje ČR. 
 Respektovat limity a zájmy Ministerstva obrany ČR a s tím související informace prověřit a zapracovat 

do textové části odůvodnění a grafické části (II.B.1 koordinační výkres) územního plánu.   
 V případě záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa je nutné v ÚPD vypracovat případné návrhy 

odnětí a omezení podle ustanovení § 14 odst. 1 lesního zákona č. 289/1995 Sb. , o lesích (lesní zákon).  
Tyto navrhovat pouze za podmínky, že navrhovaný zábor nelze řešit umístěním navrhované plochy 
mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa.  

 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 chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí 
vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, a to zpravidla ve 
srovnání s jiným možným řešením. 

 Prověřit vymezení koridoru pro přeložku silnice I/11 dle územně analytických podkladů , tj. „Silnice 
I/11 Havířov – Třanovice, technicko – ekonomická studie“, zda obsahuje veškeré vedlejší a související 
stavby.   

 V rámci textové části ÚP kapitoly 7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných …“ 
doplnit u veřejně prospěšné dopravní stavby – přeložky silnice I/11 uvést text:“ včetně staveb 
vedlejších/souvisejících“. 

 U ploch navazujících na koridor pro přeložku silnice I/11 upravit přípustné využití (podmíněné přípustné 
využití ) tak , aby obsahovalo i stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury. 

 Prověřit veškeré zastavitelné plochy a jejich připojení k silniční síti, které musí být vymezeny v souladu 
s vyhláškou č. 501/2006 Sb., kterou se provádí stavební zákon, zejména § 20 a dle vyhlášky č. 104/1997 
Sb., zejména §11 a §12, kterou se provádí Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

  Prověřit možnost zahrnutí pozemku parc.č. 2503/2, 2530/1, 2530/2  k .ú. Horní Suchá ze stávající 
plochy Z – tj. plochy zemědělské do návrhových  ploch BI – tj. plochy individuálního bydlení za účelem 
bydlení venkovského typu. .  

 Prověřit zahrnutí části pozemku parc.č.306/2 k. ú. Horní Suchá o výměře cca 1764,6 m2 z návrhové plochy 
OV (Z43) do plochy s rozdílným způsobem využití DS – tj. plochy dopravní infrastruktury silniční a to 
za účelem umístění myčky automobilů. 

 Prověřit zahrnutí pozemku parc.č.617/7 k. ú. Horní Suchá z návrhové plochy ZS tj. plochy soukromé 
zeleně (Z96)  do návrhové  plochy BI  – tj. plochy individuálního bydlení . 

 Prověřit zakreslení objektu spol. Primagas s.r.o., který je zařazen do skupiny B včetně zóny havarijního 
plánování v souladu s Územně analytickými podklady. 

 Prověřit a zapracovat správná data týkající se vedení 400kV a jeho ochranného pásma, které prochází 
správním územím obce Horní Suchá. 

 Prověřit zahrnutí části pozemků parc.č.1108/1 a 1076/53 k. ú. Horní Suchá z návrhové plochy P do 
návrhové plochy  VP – tj. plochy průmyslové výroby a skladů případně do plochy VD – tj. plochy drobné 
výroby a výrobních služeb a to v části plochy mezi komunikacemi na pozemcích parc.č. 1055/158 a 
1076/1 k.ú. Horní Suchá.  

 Prověřit zahrnutí pozemku parc.č. 2476/4 v k. ú. Horní Suchá o výměře 2265 m2 z funkční plochy Z – tj. 
plochy zemědělské na návrhovou plochu BI – tj. plochy bydlení individuálního za účelem výstavby RD.  

 Prověřit zahrnutí pozemku parc.č. 2703/1 v k. ú. Horní Suchá o výměře 287 m2 z funkční plochy P – tj. 
plochy veřejných prostranství na návrhovou plochu BI – tj. plochy bydlení individuálního s tím, že 
požadovaná část pozemku bude využita k výstavbě RD na pozemku parc.č. 2703/25 k.ú. Horní Suchá. 

 V průmyslové zóně jižně od návrhové plochy silniční dopravy DS (prodloužení ul. Důlní) prověřit 
zařazení plochy krajinné zeleně do plochy průmyslové výroby a skladů – VP. 
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 Prověřit možnost zmenšení návrhové plochy krajinné zeleně – K o část pod jižní hranicí návrhové plochy 
odpadového hospodářství – TO (Z4) – ponechat pouze návrhové plochy „K“ rovnoběžné s 
komunikacemi. 

 V textové části územního plánu bod 16. Vysvětlení pojmů - upravit definici pro koeficient zastavění 
plochy (KZP). 

 V regulativech pro plochu bydlení specifického – BX, část podmínky prostorového uspořádání -prověřit 
koeficient zastavění plochy pro navrhovanou a stávající zástavbu a navrhnut jeho úpravu či jeho 
sjednocení.   

 V ploše krajinné zeleně – K na části pozemku parc.č.. 1778 v k.ú. Horní Suchá západně od plochy 
veřejných prostranství – P (ul. 6. srpna) zařadit do plochy veřejné – ZV. Záměrem obce je využít 
předmětnou plochu pro park u navrhovaných domů pro seniory 
. 
f) Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj 
území, pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze významný negativní 
vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast  
Požadavky na vyhodnocení se neuplatňují. Vzhledem k charakteru návrhů na změny ÚP, které 
nepředstavují vymezování rozvojových ploch pro záměry uvedené v příloze č. 1 k zákonu o posuzování 
vlivů na životní prostředí, se nepředpokládá, že by bylo nutné návrh změny č. 2 posuzovat z hlediska vlivů 
na životní prostředí. 
Z výsledku projednávání Zprávy vyplývá, že požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na 
udržitelný rozvoj území není stanoven. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství ve svém stanovisku konstatoval, že není nezbytné a účelné komplexně posuzovat změnu č.2 
Územního plánu Horní Suchá podle ust. § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) , ve 
znění pozdějších předpisů. Posouzením návrhu Zprávy ve smyslu ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů byl krajským úřadem vyloučen významný vliv na 
předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 
 

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

Zpracování variant není vyžadováno.  

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 kompenzace negativních dopadů na udržitelný rozvoj 
území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny 

Prověřit aktuálnost navržených opatření vedoucí ke snížení pachů v oblasti skládky DEPOS. Jiné přímé 
negativní dopady na udržitelný rozvoj území nebyly zjištěny.  

j) Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 

Vyvolání aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje se nepředpokládá.   
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Návrh zprávy, doplněný a upravený na základě projednání byl předložen zastupitelstvu obce k projednání 
dle § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 2 územního 
plánu Horní Suchá v rozsahu zadání změny.  
Dle § 165 odst. 3 stavebního zákona je schválená Zpráva o uplatňování územního plánu Horní Suchá za 
období 2018-2022 zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.   

  
  
 
  


