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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. ÚVOD, DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Rozvoj obce Horní Suchá se od r. 2006 řídil územním plánem obce, který schválilo Obecní 
zastupitelstvo obce Horní Suchá dne 27.6.2006. V roce 2011 byla schválena změna č.1  územního 
plánu. Tento územní plán však již neodpovídal odlišným požadavkům nových legislativních 
předpisů na územně plánovací dokumentaci, především zákonu č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), 
a proto obecní zastupitelstvo rozhodlo o pořízení nového územního plánu. 

Zadání nového územního plánu bylo schváleno zastupitelstvem obce Horní Suchá dne 
21.6.2012.

V průběhu zpracování návrhu Územního plánu Horní Suchá bylo rozpracované řešení 
projednáno s pořizovatelem a objednatelem na několika pracovních jednáních (zápisy jsou uloženy 
u pořizovatele). Výsledky z těchto jednání byly zapracovány do návrhu územního plánu. 

Návrh územního plánu byl upraven na základě požadavků vzešlých z projednání návrhu a 
zapracovaných do Pokynů na úpravu návrhu Územního plánu Horní Suchá. Do územního plánu 
byly zapracovány také připomínky z veřejného projednání. 

V územním plánu byla již zohledněna ustanovení novely stavebního zákona vč. jeho 
prováděcích vyhlášek, jejichž novelizace byla platná v době zpracování územního plánu. 

Územní plán Horní Suchá je vypracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 350/2012 (novela stavebního 
zákona) a v souladu s navazujícími vyhláškami:

- vyhl. č. 500/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 458/2012 Sb.,  o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

- vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších změn dle vyhl. č.269/2009 Sb. a vyhl. 
431/2012 Sb.,  o obecných požadavcích na využívání území 

V rámci zpracování příslušných kapitol a částí územního plánu byla respektována i další 
legislativní opatření, platná v době zpracování územního plánu.

2. POUŽITÉ PODKLADY

Při zpracování územního plánu byly, kromě schváleného zadání, použity následující 
materiály, které byly zapracovány do jednotlivých kapitol textové části:

a) Dokument „Politika územního rozvoje ČR 2008“, schválený usnesením vlády č.929 ze 
dne 20.7.2009

b) Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje – Opatření obecné povahy ZÚR 
MSK vydalo Zastupitelstvo MSK dne 22.12.2010 usnesením č.16/1426 

c) Plán rozvoje  vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje  (Sdružení firem KONEKO 
Ostrava, spol. s r.o. a VODING Hranice, spol s r.o., květen 2004), schválený 
Zastupitelstvem MSK dne 30.9.2004

d) Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje, vydaná  opatřením Krajského 
úřadu MSK č.j.“ ŽPZ/7727/04 ze dne 24.8.2004
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e) Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje (FITE,a.s., září 2003), 
schválený Zastupitelstvem MSK dne 30.9.2004 

f) Program snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší Moravskoslezského 
kraje, vyhlášený nařízením MSK č.1/2004

g) Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje
h) Vyhodnocení koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje –

dokument byl schválen v červnu r.2008 
i) Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje  - pořídil KÚ 

MSK, odbor dopravy a silničního hospodářství, schválena usnesením Zastupitelstva MSK 
č. 17/1486 dne 26.4.2007

j) Územní analytické podklady obce s rozšířenou působností (ÚAP ORP) Havířov vč. 
rozboru udržitelného rozvoje 

k) Územní plán obce Horní Suchá, schválený obecním zastupitelstvem Horní Suchá dne 
27.6.2006 a jeho změna č.1 schválená Zastupitelstvem obce Horní Suchá dne 
15.12.2011 (účinnost od 9.1.2012).

l) Územní rozhodnutí a stavební povolení vydaná Stavebním úřadem obce Horní Suchá  
m) Informace, které poskytly: Obecní úřad Horní Suchá, Stavební úřad Horní Suchá
n) Krizový plán Moravskoslezského kraje

Při zpracování územního plánu se vycházelo zejména z údajů a zákresů uvedených v ÚAP 
ORP Havířova, který byly aktualizovány: 1. úplná aktualizace - pořizovatel: Magistrát města 
Havířova, 22.11.2010, Aktualizace environmentálních témat - zprac.: EKOTOVA,s.r.o., 12/2011, 
Aktualizace socioekonomického pilíře-firma PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., 
07/2011, 2. úplná aktualizace-zprac.:firma PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů,s.r.o., 
11/2012. Některé údaje z ÚAP byly zpřesněny na základě průzkumu terénu nebo ověření na 
Stavebním úřadě Horní Suchá a doplněny o další informace, které byly získány od Obce Horní 
Suchá a od správců jednotlivých zařízení technické infrastruktury. 

Mapovým podkladem je digitální katastrální mapa, kterou poskytl pořizovatel. Podklad je 
doplněn o výškopis (převzatý ze systému ZABAGED). Hlavní výkresy v měř. 1:5000 byly 
zpracovány v rozsahu částí mapových listů: Ostrava 2-2, 2-3, 2-4, 3-2, 3-3, 3-4. Podkladem pro 
zpracování výkresu II.B.2. Širší vztahy byl zvětšený Koordinační výkres ZÚR MSK.   

3. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

ATS - automatické tlakové stanice
BD - bytový dům
BPEJ - bonitní půdně ekologické jednotky
ČD - České dráhy
ČHMÚ - Český hydrometeorologický ústav
ČOV   - čistírna odpadních vod
ČSN - Česká státní norma
DO (DOSS) - dotčený orgán státní správy
DP - dobývací prostor
DTS - distribuční trafostanice
DÚR - dokumentace k územnímu rozhodnutí
CHÚ - chráněné území
CHLÚ - chráněné ložiskové území
k.ú. - katastrální území
KGJ - kogenerační jednotka
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LBC - lokální biocentrum
LBK - lokální biokoridor
MěÚ - městský úřad
MCHÚ - maloplošné chráněné území
MK - místní komunikace
MMR - ministerstvo pro místní rozvoj
MŽP - ministerstvo životního prostředí
MSK - Moravskoslezský kraj
MOK - místní obslužná komunikace
MÚK - mimoúrovňová křižovatka
NN - el. vedení nízkého napětí
NP - nadzemní podlaží
NRBC - nadregionální biocentrum
NBK - nadregionální biokoridor
ORP - obec s rozšířenou působností
PHO - pásmo hygienické ochrany
PR - přírodní rezervace
PUPFL - pozemek určený pro plnění funkcí lesa
PÚR ČR - Politika územního rozvoje České republiky
RBC - regionální biocentrum
RBK - regionální biokoridor
RUR - rozbor udržitelného rozvoje
RD - rodinný dům
ŘSD ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR
SCZT - systém centrálního zásobování teplem
SOB - specifická oblast

SO ORP - správní obvod obce s rozšířenou působností 
STL - středotlaký plynovod 
SŽDC - Správa železniční dopravní cesty
TKO - tuhý komunální odpad
TTP - trvalé travní porosty
ÚAP - územně analytické podklady
ÚP (ÚPN)- územní plán
ÚP VÚC - územní plán velkého územního celku
ÚPD - územně plánovací dokumentace
ÚSES - územní systém ekologické stability
UTO - uzlový telefonní obvod
VKP - významný krajinný prvek
VPS - veřejně prospěšná stavba
VPO - veřejně prospěšné opatření
VN - el. vedení vysokého napětí
VVN - el. vedení velmi vysokého napětí
VTL - vysokotlaký plynovod 
VVTL - velmi vysokotlaký plynovod 
VÚJ - vedlejší účastnické jednotky (telefonní)
ZCHÚ - zvláště chráněné území
ZPF - zemědělský půdní fond
ZŠ - základní škola
ZÚR - zásady územního rozvoje 
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II. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 
VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

1. ŠIRŠÍ VZTAHY

Obec Horní Suchá leží při severním okraji Moravskoslezského kraje, v centrální části 
ostravské sídelní aglomerace, nedaleko od hranic s Polskem. Obec byla do r. 2002 součástí 
bývalého okresu Karviná. Na obec navazují svým správním územím obce Havířov (k.ú. Bludovice, 
k.ú. Prostřední Suchá), Karviná (k.ú. Karviná–Doly), Stonava (k.ú. Stonava), Albrechtice (k.ú. 
Albrechtice u Českého Těšína). 

Pro hodnocení širších vztahů a sídelní struktury regionu je nutno vnímat základní vymezení a 
definice rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí na úrovni jednotlivých regionů, 
jak je provedeno v Politice územního rozvoje ČR (PÚR ČR r. 2008). Dle této dokumentace je 
území obce Horní Suché součástí Rozvojové oblasti republikového významu OB2 - Ostrava a 
Specifické oblasti republikového významu SOB4 - Karvinsko. 

Horní Suchá je stabilní součástí sídelní struktury regionu - SO ORP Havířov. Tvoří přirozený 
spádový obvod města Havířova, zejména vlivem pohybu za službami, vzděláním a zčásti i prací. 
Poměrně silná vazby na město Havířov je dána také jeho blízkou vzdáleností, přímou návazností 
zastavěných území obou obcí, vzájemnou návazností dopravní a technické infrastruktury a dobrým 
dopravním spojením (do obce je zavedeno několik linek autobusů MHD z Havířova). Také svůj 
určitý vliv sehrála i skutečnost, že obec byla od r.1975 do r.1990 součástí Havířova. Lze 
předpokládat, že vazba na Havířov bude i do budoucna podstatně větší než na další blízká místa 
v Ostravsko-karvinské aglomeraci tj. Ostravu, Karvinou a Český Těšín. 

Území obce je doslova celé protkáno nadřazenou sítí technické infrastruktury (el. vedení, 
plynovody), která slouží pro zásobování a zabezpečení provozu energetických center a důlních 
zařízení nacházejících se mimo katastrální území obce. Tato zařízení svým umístěním a 
ochrannými pásmy výrazně omezují využití území k zástavbě. Dle ZÚR Moravskoslezského kraje 
se počítá v budoucnu s vybudováním dalších zařízení (el. vedení VVN, plynovod VTL), jejichž trasy 
povedou přes území obce. Dalším plánovaným záměrem dle ZÚR MSK, který také výrazně 
zasáhne do urbanistické struktury obce, je silnice I.třídy s územní rezervou pro rozšíření na 
směrově dělený čtyřpruh. Záměry dle ZÚR MSK jsou blíže popsány v kap. 3. 

Z hlediska širších dopravních vazeb je nejvýznamnějšími prvky v území silnice II. třídy. Ve 
směru sever-jih je to silnice II/474 (Karviná Doly – Hnojník), ve směru západ-východ silnice II/475 
(Havířov – Karviná Darkov). Obě tyto komunikace jsou až na menší problémová místa územně 
stabilizované. Přes obec procházejí také silnice III. třídy, jejichž trasy lze, až na silnici III/4744, 
považovat za stabilizované. Silnice III/4744 (Havířov – Horní Suchá – průjezdná ul. Hornosušská) 
je v souladu s navazujícím úsekem na k.ú. Prostřední Suchá (dle ÚPN Havířova) navržena v části 
své trasy k přeložce. 

Územím obce také prochází dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať č.321 Ostrava-Svinov –
Havířov – Český Těšín a železniční vlečky do průmyslových areálů. Tato dopravní zařízení jsou 
územně stabilizovaná. 

Horní Suchá je zásobena pitnou vodou z centrálních zdrojů Ostravského oblastního vodovodu 
a to přivaděčem Životice – Karviná II. Doly. Splaškové odpadní vody z Horní Suché jsou odváděny 
sběračem vedeným souběžně s tokem Sušanka na ústřední čistírnu odpadních vod do Havířova. 
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Současná koncepce zásobování vodou i odvádění odpadních vod zůstane v návrhovém období 
zachována.

Územím procházejí také dálkové trasy telekomunikačních vedení různých operátorů. 

Výkres širších vztahů je zpracován na podkladě Koordinačního výkresu dle Zásad územního 
rozvoje MSK, který byl zvětšen do měřítka 1:25000. 

2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR

Z dokumentu „Politika územního rozvoje ČR 2008“, schváleného usnesením vlády dne 
20.7.2009 vyplývá pro Územní plán Horní Suchá následující skutečnost: 

- Obec Horní Suchá je součástí správního území obce s rozšířenou působností Havířov, která 
je v tomto dokumentu zařazena do Rozvojové oblasti Ostrava OB2 a do specifické oblasti 
SOB4 Karvinsko.

Požadavky na řešení problémů v těchto oblastech jsou z této dokumentace blíže rozpracovány 
v ZÚR MSK – viz následující kapitola, kde jsou také specifikována navrhovaná opatření uplatněná 
v územním plánu Horní Suchá. 

3. VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

Z hlediska územně plánovací dokumentace vydané krajem je pro území obce Horní Suchá 
závazný dokument Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (Opatření obecné 
povahy ZÚR MSK vydalo Zastupitelstvo MSK dne 22.12.2010 usnesením č.16/1426). 

Z této dokumentace vyplývají následující požadavky: 

a) Obec Horní Suchá patří do rozvojové oblasti republikového významu Ostrava s ozn. OB2. 
Respektovat požadavky stanovené pro tuto oblast - obce Horní Suchá se týkají následující 
požadavky:
 Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nadmístního 

významu včetně územních rezerv a vymezení skladebných částí ÚSES při zohlednění 
územních vazeb.

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

v prolukách stávající zástavby. 
- mimo stanovené záplavové území (v záplavových územích pouze výjimečně a ve 

zvlášť odůvodněných případech).
 V rámci územního plánu vymezit v odpovídajícím rozsahu plochy veřejných prostranství 

a veřejné zeleně. 
b) Obec Horní Suchá patří také do specifické oblasti republikového významu SOB4 –

Karvinsko. Respektovat požadavky stanovené pro tuto oblast – obce Horní Suchá se týkají 
následující požadavky (nad rámec požadavků oblasti OB2):
 Vytvářet územní podmínky pro polyfunkční využití území postiženého těžbou s využitím 

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

 Chránit před zastavěním plochy nezbytné pro vytváření souvislých veřejně přístupných 
zelených pásů, vhodných pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a 
rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny (formulace dle PÚR ČR). 

 Vymezovat plochy pro rozvoj krátkodobé rekreace.
c) Území obce Horní Suchá náleží do krajinné oblasti Ostravsko-Karvinsko a člení se na 2 

typy krajin: sídelní krajinu a krajinu ovlivněnou hlubinou důlní činností. Při rozhodování o 
změnách v území respektovat stanovené zásady u území s příslušným krajinným typem.

d) Respektovat záměry ze ZÚR MSK (zařazené do veřejně prospěšných staveb a opatření) 
v rozsahu dále uvedeném (označení v závorkách odpovídá číslům zákresu v ZÚR MSK):

 Respektovat plochu silniční dopravy republikového významu (č.D31) vč. územní rezervy 
pro rozšíření na směrově dělený čtyřpruh (č. D512) pro silnici I. třídy (rezerva není 
zařazena do VPS).

 Respektovat  a upřesnit plochu silniční dopravy nadmístního významu (č.D32) Životice -
Český Těšín – tj. přeložku dvoupruhové  silnice I.třídy.  

 Respektovat a upřesnit trasy (koridory) vedení VVN:
- 110kV z TS Albrechtice do navrhované TS Karviná – Doly (č.EZ6) 
- vedení Nošovice – Albrechtice (č.E45) - zvýšení přenosové kapacity vedení 400kV 

VVN 460.
 Respektovat a upřesnit trasy (koridory) VTL plynovodů:

- plynovod VTL DN 500 PZP Třanovice–Karviná Doly - pro oblast Karviná–Doly (č.P2)  
- obnova VTL plynovodu DN 500 Havířov (Suchá) – Albrechtice (č.P22)

 Respektovat a zpřesnit prvky ÚSES procházejí přes k.ú. Horní Suchá: 
- regionální biocentrum č.135 
- regionální biokoridor č.642 
- regionální biokoridor č.618 
Tyto prvky jsou v rámci ZÚR MSK zařazeny do veřejně prospěšných opatření. 

Všechny požadavky ze ZÚR MSK byly respektovány a zapracovány do příslušných částí 
územního plánu.

V územním plánu Horní Suchá byly zpřesněny trasy a koridory stanovených veřejně 
prospěšných staveb a opatření s ohledem na co největší respektování stávajících zastavěných 
ploch a také s ohledem na to, aby nebyl znemožněn a omezen rozvoj obce Horní Suché. Záměr na 
obnovu VTL plynovodu DN 500 Havířov (Suchá) – Albrechtice (č.P22) i záměr na přeložku silnice 
I.třídy Havířov – Třanovice vč. územní rezervy (D31 + D512) byly upřesněny dle podrobnější 
projektové dokumentace. Část trasy VTLP již byla realizována a je proto zakreslena jako stav. 

Rozvojové plochy především pro podnikatelské aktivity v oblasti průmyslu a drobné výroby 
byly stanoveny tak, aby byly v maximální míře využity zrevitalizované plochy bývalých důlních a 
k nim přičleněných závodů tj. území bývalého Dolu František a území v blízkosti Dolu Darkov, 
závodu 3. Také pro rozvoj bydlení byly využity zrevitalizované plochy, kde se již obytná zástavba 
v minulosti nacházela. Týká se to především lokalit bývalých dělnických kolonií, kde dochází 
k postupné demolici značné části stavebně nevyhovujících rodinných domů původního typu 
zástavby. Územní plán počítá s využitím těchto uvolněných ploch pro novou obytnou zástavbu.

Rozsah nových zastavitelných ploch byl stanoven tak, aby umožňoval předpokládaný rozvoj 
obce ve všech oblastech, ale zároveň byly zachovány přírodní hodnoty a prostupnost krajiny. 

Nové rozvojové plochy v záplavových územích (tj. území podél Sušanky), nebyly stanoveny. 
Území v blízkosti Sušanky je navrženo k využití jako plochy krajinné nebo veřejné zeleně. Záměr 
na využití jednoho pozemku v záplavovém území pro výstavbu RD byl převzat z platného 
územního plánu v souladu výškovým řešením v dané ploše, kde celá parcela se nachází nad 
hladinou Q100. 
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Nové plochy veřejné zeleně určené pro rozvoj krátkodobé rekreace byly stanoveny s ohledem 
na míru koncentrace ploch bydlení v konkrétních částech zastavěného a zastavitelného území, 
přičemž další nové plochy veřejné zeleně se předpokládají v rámci řešení požadovaných územních 
studií. V plochách veřejné zeleně je přípustná také realizace dětských hřišť. 

V ZÚR MSK stanovené trasy regionálních biokoridorů a plocha regionálního biocentra byly 
zapracovány. S ohledem na větší podrobnost územního plánu byly tyto prvky upřesněny tak, aby 
nebyly v kolizi se stávajícími i novými trasami a koridory venkovních el.vedení velmi vysokého 
napětí. Upřesnění návaznosti na území sousedních obcí nebylo možno provést, protože regionální 
prvky ÚSES nebyly ještě do územních plánů obcí Havířov, Karviná a Stonava zapracovány. 

Ostatní prvky ÚSES, lokální biocentra a biokoridory, byly navrženy tak, aby podporovaly větší 
průchodnost zastavěným územím a zároveň spojovaly menší stávající plochy krajinné zeleně 
s většími plochami lesů na jihu a severu k.ú. obce. Pro zlepšení krajinného rázu a z důvodu 
ochrany drobných vodních toků v zastavitelných územích v místních částech Podolkovice a Kouty 
byly navrženy pásy krajinné zeleně. 

Krajinný typ ovlivněný hlubinnou důlní činností - představuje téměř celé území obce Horní 
Suchá s výjimkou jižní části katastrálního území. U zásad stanovených pro tento krajinný typ platí 
ve své podstatě požadavky stanovené pro oblasti SO2 a SOB4, které jsou výše popsány. 

Typ sídelní krajiny - zahrnuje lesní komplex na jihu a dílčí část zástavby v místní části 
Podolkovice a Kouty. U tohoto typu jde při rozvoji bydlení a podnikatelských aktivit především o 
důsledné využití stávajícího zastavěného území (proluky v zástavbě,  brownfields) a vymezování 
dalších zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěná území při zohlednění podmínek ochrany 
přírodních a kulturních hodnot krajiny. V návaznosti na tyto požadavky jsou proto v územním plánu 
využívány pro zástavbu rezervní plochy v rámci zastavěného území a nově navržené plochy 
bydlení jsou situovány tak, aby spolu se stávající zástavbou tvořily ucelené zastavitelné územní 
celky a byly vytvořeny podmínky pro zachování ucelených volně prostupných pásů zemědělsky 
využívané půdy a krajinné zeleně. 
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III. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKÚ ZADÁNÍ A POKYNÚ K ÚPRAVĚ 
NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

1. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ

Při zpracování návrhu územního plánu bylo postupováno v souladu s požadavky obsaženými 
ve schváleném Zadání územního plánu Horní Suchá. 

Požadavky, které nebyly plně respektovány z různých dále uvedených důvodů uvádí 
následující přehled. V textu je uvedeno i zdůvodnění u bodů určených k prověření. Ostatní zde 
neuvedené požadavky byly splněny bez komentáře a zapracovány do textové nebo grafické části. 

Označení odstavců odpovídá číslovaní kapitol dle Zadání.  

b)  Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů 

1.    … Řešit střety a problémy v území stanovené v ÚAP ORP Havířov v rozsahu dále uvedeném: 

Jako střety s limity území jsou definovány zastavitelné plochy v záplavovém území – prověřit 
tyto střety a zvážit případné ponechání těchto ploch v záplavovém území. Při ponechání 
zastavitelných ploch nebo jejich části v záplavovém území toto řádně zdůvodnit.    
V územním plánu je záplavové území kolem potoka Sušanka respektováno – nejsou zde, až na 
jednu výjimku, navrženy zastavitelné plochy. Výjimkou je zastavitelná plocha bydlení pro 
umístění jednoho rodinného domu v ul. Na Stavech, kde v minulosti došlo k navýšení terénu 
v souladu s doposud platným územním plánem a tento pozemek se již nachází nad stanovenou 
hladinou Q100. Na výstavbu tohoto RD již probíhá stavební řízení. 

2. Respektovat požadavky na řešení vyplývající z rozboru trvale udržitelného rozvoje v rámci 
územně analytických podkladů:

2.1. Pilíř soudržnosti společenství obyvatel

Urbanistické požadavky:
a) Omezit další návrhy ploch pro výstavbu ve vzdálenosti do 50 m od lesa.

Do územního plánu byly převzaty již projednané zastavitelné plochy z územního plánu z r. 
2006, které se nacházely v blízkosti lesa. Zastavitelné plochy bydlení, obč. vybavenosti  byly,
v souladu s výsledky jednání k územnímu plánu z r. 2006, omezeny hranicí 30m od lesních 
pozemků. Nové plochy pro výstavbu v blízkosti lesa nebyly nad výše uvedený rámec 
v územním plánu navrhovány.  

d) Nedostatečná zabezpečenost ochrany obce před povodněmi z menších vodních toků – zvážit 
možnost realizace suchých poldrů.
Pro snížení hrozby záplav jsou na potoku Sušance navrženy v místech vhodného terénního 
reliéfu dvě suché retenční nádrže (poldry) a na jeho přítocích další 2 suché nádrže. 

e) Nenavrhovat zastavitelné plochy k zástavbě ve stanoveném záplavovém území vodního toku 
Sušanka.
Zdůvodnění – viz předchozí bod b)1.
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Požadavky v oblasti veřejné dopravní a technické infrastruktury
b) Zvážit dle konkrétních územních podmínek úpravy nedostatečných šířek stávajících komunikací 

ve vazbě na stávající a navrženou zástavbu, jejíž obsluha je možná z těchto komunikací.
V textové části územního plánu, v kap. 3.2. a 4., byly stanoveny šířky veřejných prostranství 
(uličních prostorů) pro výstavbu potřebných komunikací a pro bezproblémové zabezpečení 
dopravní obsluhy nových zastavitelných ploch. Stanovené podmínky také umožní u stávající 
zástavby v místech, kde to prostorové podmínky dovolují, rozšíření stávajících komunikací.  

d) Zvážit přesun cykloturistických tras vedených po frekventovaných komunikacích s motorovou 
dopravou mimo tyto komunikace.
Rozvoj cykloturistiky je podpořen návrhem nových cyklistických tras a samostatných 
cyklistických stezek mimo trasy dopravně zatížené vozidlovou dopravou. Blíže – viz textová
část odůvodnění kap. 5.1. Doprava. 

2.3. Pilíř životního prostředí

e) Prověřit staré zátěže (území ekologických rizik) a kontaminované plochy v řešeném území -
nutno identifikovat tyto zátěže, určit míru rizika a vymezit případnou plochu potřebnou k jejich
asanaci.
Splněno - viz textová část odůvodnění kap. 1.4. Životní prostředí, odst.d. 

c) Požadavky na rozvoj území obce 

3. V rámci urbanistické koncepce rozvoje území upřesnit možnosti reálného vývoje počtu obyvatel 
v řešeném území a navrhnout přiměřený rozsah ploch bydlení. 
Výhledový počet obyvatel, na který je koncipován rozvoj dle územního plánu, je stanoven 
k r.2025. Rozsah ploch bydlení je však větší než předpokládá vývoj počtu obyvatel – viz textová 
část odůvodnění kap. 2. Sociodemografické podmínky  a kap 4.1.Bydlení. 

8. Kromě území severně od ul. Stonavské….. prověřit na území obce možnost lokalizace dalších 
nových ploch pro bytové domy.
Splněno - kromě několika lokalit severně od ul. Stonavské byla další plocha pro hromadné 
bydlení navržena v ul. Chrost v návaznosti na stávající sídliště. 

9.   Prověřit možnost umístění bytových domů kolem ul. Kasárenská mezi železniční vlečkou a ul. 
Stonavská (nyní návrhová plocha pro občanskou vybavenost, bytové domy a integrovaná 
zástavba), ponechání části zahrádkářské kolonie v jižní části. V platném územním plánu kolem 
ul. Kasárenská jsou zakresleny stávající bytové domy jako plochy rodinných domů – opravit.  
OZN. PO4.
Splněno – navrhované umístění a rozsah ploch nových bytových domů kolem ul. Kasárenské a 
v jejím prodloužení i funkční využití navazujících ploch (tj. ponechání větší části zahrádkářské 
osady) bylo probráno na pracovním jednání k rozpracovanému návrhu ÚPn s objednatelem  a 
pořizovatelem a následně zapracováno do územního plánu.   

10. Prověřit možnost vymezení nových ploch pro bydlení v rodinných domech kolem ul. Na 
Pasekách a Statková OZN. PO8.
Nové plochy bydlení kolem těchto ulic byly navrženy pouze jako doplnění proluk mezi stávající 
zástavbou. Jejich další rozvoj v této části území obce je limitován blízkostí skládky odpadu a 
z toho vyplývající dodržení doporučených normových hodnot pro vzdálenost objektů trvalého 
bydlení – viz textová část odůvodnění kap. 3.2 a kap. 1.4. Životní prostředí, odst.a).
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11. Prověřit změnu funkčního využití pozemků v ochranném pásmu hřbitova (50 m) na zahradu, 
(nyní stávající a návrhové plochy bydlení v rodinných domech), mimo kolonii finských domků 
Horní Suchá – Podolkovice řešenou regulačním plánem; dle OZV č. 3/06 část IV. Článek 8, bod 
8. – v blízkosti hřbitova je přípustné realizovat novou obytnou zástavbu v minimální vzdálenosti 
50 m od jeho okraje. OZN. PO3.
Plochy v blízkosti hřbitova vč. jeho plánovaného rozšíření a to do vzdálenosti 50m od něho byly 
zahrnuty do navrhovaných ploch soukromé zeleně (zahrad). 

13. Zrevidovat rozsah ploch a umístění ploch sportu navržených v platném územním plánu vč. jeho 
změny č.1. Zvážit umístění případných dalších ploch pro sport a rekreaci.
Oproti  územnímu plánu z r. 2006 došlo k redukci ploch sportu. Byly zrušeny původně 
navrhované malé plochy sportu z důvodu velmi konkrétního umístění těchto ploch a z toho 
vyplývajících možných problémů při podrobnějším řešení. Možnost menšího sportovního vyžití 
však v lokalitách zůstala a je dokonce větší – zřízení dětských hřišť a menších sportovních hřišť  
je přípustná v rámci ploch veřejné zeleně.   

14. Zvážit využití vodní plochy nádrže Nebesák vč. navazujících okolních ploch k rekreaci.
S využitím nádrže Nebesák pro rekreaci, kromě rybaření, není v územním plánu uvažováno. 
Jeho využití k rekreaci bude do budoucna záviset na rozsahu realizace okolních průmyslových 
ploch a jejich vlivu na celou lokalitu kolem vodní nádrže. 

17. Zvážit rozsah ploch průmyslu navržený v platném územním plánu kolem ul. 9.května s cílem 
zmenšení těchto ploch (ozn. N2). 
Rozsah navržených ploch drobné výroby a výrobních služeb byl oproti územnímu plánu z. r. 
2006 zredukován s ohledem na velký rozsah těchto ploch a ploch průmyslu v rámci celého 
území obce.  

18. Prověřit možnost změny funkčního využití zahrad na návrhové plochy pro bydlení příp. na jinou 
funkční plochu.
Plochy některých zahrad byly s ohledem na celkovou koncepci rozvoje obce navrženy jako 
zastavitelné plochy bydlení. 

19. Prověřit možnost vymezení nových funkčních ploch zahrad ve východní části katastrálního 
území v blízkosti ul. 9.květen. OZN. PO5.
Po zvážení vhodnosti byly plochy zahrad do daného území navrženy.  

21. Všechny požadované záměry fyzických a právnických osob (viz.tab. č.2) prověřit s ohledem na 
udržitelný rozvoj území obce Horní Suchá. Do nového územního plánu zapracovat pouze ty 
záměry, které nejsou v rozporu také s ostatními požadavky a podmínkami uvedenými v tomto 
zadání.
  Požadavky na nové plochy bydlení nebo průmyslu: č. 16/1, 16/2, 16/3, zčásti 16/4, 17, 19

nebyly do územního plánu zapracovány z následujících důvodů, resp. minimálně ze dvou dále 
uvedených důvodů: požadované plochy by svým rozsahem a umístěním výrazně narušovaly 
urbanistickou koncepci rozvoje, znamenaly by ničím nezdůvodnitelné další rozšíření ploch 
bydlení resp. ploch průmyslu, došlo by ke značnému zásahu do volné krajiny a tím ke snížení 
její prostupnosti nebo jsou plochy v kolizi s nadřazenými záměry a prvky ÚSES navrženými 
v územním plánu. 
  Požadavky obce č. 11, 12, 13 jsou možné bez změny funkčního využití ploch – viz 

zdůvodnění v následujícím bodě e.1. 
  Požadavek č. 16/5 tj.změnit plochu vymezenou v platném územním plánu jako plochu bydlení 

v bytových domech na plochu integrované zástavby (bydlení s integrovanou obč. vybaveností) 
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nebyl akceptován. V platném územním plánu není v dané lokalitě žádná plocha v bytových 
domech vymezena. V novém územním plánu je požadovaná plocha vymezena jako 
zastavitelná plocha hromadného bydlení Z22, u níž  je tato integrovaná funkce přípustná, není 
však stanovena jako převažující. Specifické plochy s rozdílným způsobem využití stanovené 
jako plochy integrované zástavby nebyly v územním plánu navrženy.     
  Požadavek č. 18 – nesouhlas s vedením přeložky I/11 -  není možno akceptovat. Přeložka 

silnice je nadřazenou komunikací zařazenou do ZÚR MSK. 
  Požadavek č.20 na změnu stávající plochy bydlení na zahradu nebyl akceptován. Plochy 

stávajících zahrad menších výměr obklopených zcela nebo z velké části plochami souvislé 
obytné zástavby byly v souladu s obecnými požadavky na vymezování ploch dle vyhl. 
č.501/2006 Sb., §3, zařazeny v územním plánu do ploch bydlení. Tato zásada byla uplatněna 
také v tomto případě.  

d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a 
koncepci uspořádání krajiny)

2. Při koncepci uspořádání krajiny zvážit mimo jiné:
-  vhodné využití stávající vodní nádrže Nebesák a z toho vyplývající případnou úpravu 

navazujících ploch pro navrhovaný účel
- rozsah plochy pro zachování mokřadu u ul. 9.května
- korekce místního územního systému ekologické stability (křížení s trasou přeložky I/11, 

zapracování mokřadu do ÚSES, aj.) 
- možnosti vytváření suchých poldrů pro zachycení přívalových dešťů a omezení záplav
-  zvětšení rozsahu ploch ochranné zeleně kolem průmyslových ploch a kolem skládky.
Plocha nádrže Nebesák byla zachována a stávající funkční využití bylo ponecháno. Jeho další 
využití – viz zmínka výše. Rozsah mokřadu  u ul.9.května byl zahrnut do ploch krajinné zeleně. 
Mokřad nebyl do systému ÚSES zapracován, protože se nachází v odlehlé poloze vůči 
průběhu lokálního biokoridoru. Problematika suchých poldrů – viz zdůvodnění v předchozích 
odstavcích.
Stávající rozsah ploch ochranné zeleně kolem skládky a zčásti u kolem navrhovaných ploch 
průmyslu u ul. Osvobození byl doplněn o další nové plochy krajinné zeleně, které budou mít 
ochrannou funkci. 
   

4. Tvorbu koncepce uspořádání krajiny je třeba koordinovat s plánem společných zařízení 
komplexních pozemkových úprav (zákon č. 139/2002 Sb.), pokud bude mít orgán územního 
plánování v době zpracování územního plánu o jeho vyhotovení informace. 
Dle informací není výše uvedený plán pro území obce Horní Suchá zpracován.

13. U navrhovaných ploch bydlení v rodinných domech, které budou vytvářet novou uliční frontu,
zvážit  regulaci umísťování nových RD ve vztahu k linii přilehlého veřejného prostranství.  
Podmínka zapracována do textové části ÚPn, do kap. 6.2., do podmínek využití ploch BI a BX.    

e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

e.1. Občanské vybavení

2. Zvážit umístění případných dalších ploch občanské vybavenosti.
Další plochy občanské vybavenosti nad rámce ploch navržených v územním plánu z r. 2006 
nebyly navrženy s ohledem na jejich dostatečný rozsah. 
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3. Prověřit možnost umístění dalšího domu s pečovatelskou službou.
Splněno – zdůvodnění v textová část odůvodnění kap. 4.2. Občanské vybavení, odst.f. Sociální 
zařízení. 

4. Navrhnout rozšíření stávajícího areálu mateřské školy na ul. Polské o část parcely p.č. 574/90 
(viz tabulka č.2  - požadavek č.11).
Nesplněno – řešení tohoto požadavku není předmětem řešení územního plánu, protože daná 
parcela je stejně jako areál MŠ vymezena jako stávající plocha veřejné a komerční 
vybavenosti, tudíž k žádné změně funkčního využití nedochází. 

5. Potřeba zvětšení kapacit v mateřských školách bude řešena zřízením nové mateřské školy 
v objektu č.p. 1257 (parc.č. 96/3) v souladu se záměrem Obce Horní Suchá (viz tab. 2 -
požadavek č.13). V koordinaci s Obcí řešit umístění potřebného areálu (zahrady) této školky.
Nesplněno – řešení tohoto požadavku není předmětem řešení územního plánu, protože daná 
parcela je vymezena jako stávající plocha veřejné a komerční vybavenosti, tudíž k žádné 
změně funkčního využití nedochází. Potřebný areál MŠ bude realizován v rámci přilehlého 
areálu základní školy.  

7. Respektovat záměr na zřízení „Rodinného centra“ na ul. Hornosušská (viz tab.2 – požadavek 
č.12).
Splněno – zdůvodnění v textové části odůvodnění kap. 4.2. Občanské vybavení, odst.f. Sociální 
zařízení. 

e.3. Dopravní infrastruktura

3. Zohlednit vlivy očekávané zvýšené těžké nákladní dopravy k plánované spalovně v prostoru 
bývalého Dolu Barbora.
Tento problém nelze řešit pouze v rámci obce Horní Suchá, ale má širší území dopad. Pro 
výhledový odklon tranzitní dopravy mimo zástavbu obce a tím i zabezpečení vhodnější trasy ke 
spalovně je navržen formou územní rezervy koridor pro případný severní obchvat silnice II/475  
v souladu s námětem krajské dokumentace „Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury MSK“ –
viz dále textová část odůvodnění kap. 5.1. Doprava.  

4. Prověřit účelnost navrhovaných úprav stávajících a nových tras silnic a místních komunikací 
navržených v platném územním plánu a provést jejich případnou revizi.  S ohledem na celkovou 
koncepci rozvoje obce zvážit případné další úpravy stávajících komunikací a potřebné nové 
trasy.
Úprava tras komunikací byla navržena v takové míře, aby byla zabezpečena dopravní 
obslužnost  stávající a navrhované zástavby a odstraněna problémová dopravní místa. 
  

5. Prověřit možnost územní ochrany koridoru pro severní obchvat silnice II/475 (námět Koncepce 
dopravního systému MSK).
Splněno – viz textová část odůvodnění kap. 5.1.Doprava. 

6. Prověřit možnost propojení obslužných komunikací na východním okraji průmyslové zóny 
František pro omezení průjezdu těžké nákladní dopravy v centru obce.
Pro možnost tohoto propojení byl respektován záměr prodloužení ul. Hořanské procházející na 
rozhraní s katastrem Prostřední Suchá až k průmyslové zóně František. 
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9. Zapracovat záměry na vedení cyklistických stezek a zvážit další nové trasy cyklistických a 
pěších stezek. Řešit cyklistickou stezku podél vodního toku Sušanka s napojením na 
cyklistickou stezku na uzemí města Havířova.
Záměry byly akceptovány. Propojení cyklistické stezky podél Sušanky na trasu na území města 
Havířova nebylo možno provést, protože dle územního plánu Havířova není podél Sušanky 
cykl. stezka vedena – viz textová část odůvodnění kap. 5.1.Doprava, odst.g). Pěší a cyklistická 
doprava. 

10. Prověřit možnost umístění cyklostezky přes ulici Těrlickou a Centrum na levý břeh vodního toku 
Sušanka (nyní navržena částečně na pravém břehu). OZN. PO1.
Splněno - trasa cyklostezky podél Sušanky byla do územního plánu zapracována dle již 
zpracované podrobnější dokumentace. 

e.4. Technická infrastruktura

a) Vodní hospodářství 
Ochrana vod a úpravy odtokových poměrů: 

5. Nyní bezejmenný, drobný vodní tok - levobřežní přítok k vodnímu toku „Koutňák“, pojmenovat 
„Volontérský“ a prověřit možnost vymezení ochranného pásma kolem toho vodního toku. OZN. 
PO2.
Potok byl pojmenován dle požadavku. Vymezení ochranného pásma podél vodního toku  určují 
jiné právní předpisy. Pro zabezpečení ochrany kolem tohoto drobného vodního toku byl 
navržen pás krajinné zeleně v š. 6m. 

b) Energetika
Zásobování zemním plynem:

2. Respektovat stávající regulační stanice plynu VTL/STL, NTL (kromě RS Chrost I.) včetně 
ochranného pásma. Zvážit přemístění regulační stanice VTL/NTL Chrost I. navržené v platném 
územním plánu.
Všechny stávající regulační stanice byly respektovány. V souladu s aktuálními informacemi 
k záměru realizace přeložky VTL plynovodu a požadavkem Stavebního úřadu Horní Suchá byla 
ponechána rovněž regulační stanice Chrost I. 

Zásobování teplem:

1. Zvážit napojení kolonií finských domků v lokalitě Paseky na CZT ze zdrojů z průmyslové zóny 
František, skládky TKO, nebo z jiných zařízení na energetické využití odpadů. 
Splněno – viz textová část odůvodnění kap. 5.3.3. Zásobování teplem.

f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

Přírodní hodnoty

6. Systém sídelní zeleně
- zvážit rozšíření ploch ochranné zeleně kolem skládky TKO a to i nad rámec těchto ploch 

navržených platným územním plánem. 
- kolem nových ploch průmyslu v dotyku s volnou krajinou a obytnou zástavbou navrhnout 

plochy krajinné a ochranné zeleně.
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Rozsah ploch zeleně kolem skládky navržený v územním plánu z r. 2006 již nebyl dále 
rozšiřován. Rozšíření ploch zeleně by nemělo velký význam, protože území kolem skládky je 
doslova protkáno sítí venkovních el. vedení, takže zeleň by zde mohla být realizována pouze do 
výšky 3m, což zásadním způsobem snižuje funkčnost této zeleně. 
Oproti územnímu plánu z.r. 2006 došlo k rozšíření ploch krajinné zeleně kolem průmyslového 
areálu podél ul. Osvobození. Pro tento účel byl využit koridor pro plánované el. vedení 110kV. 
U zastavitelné plochy Z15 s funkčním využitím VD je stanovena podmínka realizace pásu 
zeleně v dotyku s okolní krajinou.  

h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na 
ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek 
nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými 
rizikovými přírodními jevy) 

1. Z důvodu možné hlukové zátěže neumísťovat nové plochy obytné zástavby v ochranném 
pásmu železnice a v ochranném pásmu železniční vlečky.
Splněno - viz textová část odůvodnění, kap. 1.4. Životní prostředí, bod c) Hluk.

10. Respektovat stanovené záplavové území kolem Sušanky. Do záplavového území umísťovat 
zastavitelné plochy jen ve zcela výjimečných a odůvodněných případech. 
Zdůvodnění – viz předchozí bod b)  Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických 
podkladů, odst.1. 

i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů a problémů v území

4. V novém územním plánu prověřit možnost změny funkčního využití ploch stávajících 
zahrádkových osad na bydlení v rodinných domech. 
V souladu s požadavky a s ohledem na stávající způsob využití byly plochy zahrádkových osad 
v ul. Lesní a ul. Zelené převedeny do ploch bydlení. U ostatních zahrádkových osad není 
uvažováno se změnou funkce na bydlení o ohledem na plošně malé výměry jednotlivých 
pozemků.    

8. Zvážit omezení funkčního využití nebo jiná opatření ke snížení negativního dopadu na životní 
prostředí u stávajících zařízení podnikatelských aktivit mezi ul. Dělnickou a potokem Sušánka 
(areál bývalé OKD – Doprava).
Areál OKD – Doprava již neslouží původnímu účelu, jehož provozování mělo negativní dopad 
na ŽP. Areál byl ponechán jako plocha průmyslové výroby a skladů. Omezení je dáno 
podmínkami funkčního využití stanovenými pro plochy VP.  

    
9. Zvážit územní opatření proti záplavám kolem potoka Sušanky. 

Navržená opatření - viz zdůvodnění bodu b) Požadavky na řešení vyplývající z územně 
analytických podkladů, odst.1a 2d.  

10. U přírodně vytvořeného mokřadu u ul. 9. května  jižně od žel. vlečky, navrhnout ponechání této 
plochy  a zvážit její zařazení do struktury ÚSES.
Splněno - viz zdůvodnění bodu d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území 
(urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny), odst.2. 
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11. Případný rozvoj obytné zástavby je v kolizi s plánovanou obnovou vysokotlakého plynovodu –
řešit tento střet (ozn. P1). 
Splněno - pro přípojku VTL plynovodu k regulační stanici je ponechán volný prostor navržený 
jako plocha veřejného prostranství v min. š. 15m, kde je umístěna také trasa významnější 
místní komunikace.  

12. Požadavky č.1 a č.6 dle tabulky č.2 jsou v kolizi s plánovanou obnovou vysokotlakého 
plynovodu. Zvážit umístění nových ploch bydlení dle těchto požadavků, případně je zcela 
vyloučit z návrhu řešení územního plánu (ozn. P2).
Po upřesnění již realizované trasy VTL plynovodu umožňují stávající trasy inž. sítí realizaci 
požadovaných záměrů. Trasa rekonstruovaného VTL plynovodu DN 500 vede mimo dotčené 
pozemky. 

o) Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání 
obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně 
měřítek výkresů a počtu vyhotovení

V souladu se závěry jednání s pořizovatelem a objednatelem byly výkresy: 
4a. Výkres koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářství 1:5000
4b. Výkres koncepce technické infrastruktury – energetika, spoje            1:5000

sloučeny do jednoho výkresu č. 4. Koncepce technické infrastruktury. 

2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POKYNY K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

Návrh územního plánu byl upraven na základě vyhodnocení připomínek vzešlých ze 
společného projednání a zapracovaných do Pokynů na úpravu návrhu Územního plánu Horní 
Suchá. 

Připomínky k úpravě, které byly plně respektovány a zapracovány do textové nebo grafické 
části nejsou ve vyhodnocení již zmiňovány.  

Připomínky, kterým bylo vyhověno zčásti nebo mírně odlišným způsobem, byly zapracovány 
následovně: 

Vyhodnocení požadavků na úpravu textové (výrokové) části (šikmý text je požadavek 
pořizovatele na úpravu):

 do kapitoly 6.2. Podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, zapracovat 
následující podmínky ochrany ovzduší zajišťující minimalizace dopadu na kvalitu ovzduší: 

- plochy průmyslové výroby a skladů (VP): umísťování zdrojů znečišťování ovzduší na 

těchto plochách je podmíněno využíváním dopravních tras související dopravy mimo 

obydlená území, jsou-li k dispozici; individuálně bude posouzena vhodnost stanovení 

ochranného pásma; 

- plochy drobné výroby a výrobních služeb (VD), plochy zemědělské a lesnické výroby 
(VZ) a plochy odpadového hospodářství (TO): umísťovat lze pouze stacionární zdroje 
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znečišťování ovzduší vybavené technologiemi zajišťujícími minimalizaci emisí 
znečišťujících látek včetně pachových látek (tzn. aplikace nejlepších známých 
technologií); umísťování zdrojů znečišťování ovzduší na těchto plochách je podmíněno 
využíváním dopravních tras související dopravy mimo obydlená území, jsou-li k dispozici 
a výsadbou ochranné zeleně 

Požadavek byl splněn. U ploch VP došlo k doplnění původně stanovených podmínek využití a 
k celkové úpravě znění textů ohledně umísťování zdrojů znečištění. Podmínky pro umísťování 
těchto staveb byly zapracovány do „Podmíněně přípustného využití“. Stejné znění (kromě 
vhodnosti stanovení ochranného pásma) bylo zapracováno také do ploch VD, VZ a TO 
v souladu s výše uvedeným požadavkem. 

 v kapitole 6.2. podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,v ploše BI 
v tabulkové části podmínky prostorového uspořádání upravit regulaci „maximální výška 
objektů= 2 nadzemní podlaží + podkroví“ a to ve smyslu „max. hladina zástavby 3 
nadzemní podlaží“ a do vysvětlení pojmů uvést podrobnější výklad této regulace 

Požadavek byl splněn částečně. V souladu s požadavkem došlo k úpravě znění: „výška 
objektů“ byla nahrazena „hladinou zástavby“. Zahrnutí podkroví do celkového počtu 
nadzemních podlaží nebylo akceptováno, protože podkroví nelze považovat za plnohodnotné 
nadzemní podlaží a požadovaná znění by mohlo vyvolat zvýšení celkové výšky zástavby v obci, 
což není žádoucí. Původně stanovená výška hladiny zástavby byla proto ponechána. Zřízení 
podkroví bylo stanoveno jako přípustné. 
Znění „výška objektů“ a „+ podkroví“„ bylo v souladu s výše uvedeným upraveno kromě ploch BI 
také u ostatních funkčních ploch.

 v kapitole 6.2. podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,v ploše VZ tj. 
plochy zemědělské a lesnické výroby, v tabulkové části přípustné využití upravit regulaci 
„fotovoltaické elektrárny pouze na střechách objektů „ a to ve znění. „fotovoltaické 
elektrárny na objektech“

Požadavek byl splněn. Výše uvedená úprava byla provedena nejen u ploch VP a VZ, jak bylo 
požadováno, ale také u ploch VD. Ponechání původního znění pouze u ploch VD by bylo 
nesmyslné. Rozšíření této úpravy také na plochy VD bylo probráno na jednání 1.8.2013 za 
účasti pořizovatele a zástupce obce a byl s ní vysloven souhlas. 

 v kapitole 6.2. podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,v ploše BI 
v tabulkové části podmínky prostorového uspořádání upravit regulaci „rodinné domy budou 
umístěny v jedné linii s přilehlým veřejným prostranstvím s výjimkou RD realizovaných na 
okrajových parcelách dané ulice“

Požadavek byl splněn. Výše uvedená úprava byla provedena také u ploch BX, kde byl původní 
text stejného znění.  

 v textové části bodu 3.2. „Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ - specifické 
podmínky pro využití zastavitelné plochy u ploch BX - Z 27 a Z 21 doplnit o podmínky, že 
v rámci zpracování územní studie v těchto lokalitách je nutno zohlednit možný dosah hluku 
z železnice 

Požadavek byl splněn následujícím způsobem. Do podmínek využití uvedených zastavitelných 
ploch byla zapracována podmínka: „ Stavby pro bydlení umístit mimo ochranné pásmo žel. 
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vlečky“. Požadovaný text byl zapracován do kap. 11.1. Stanovení zpracování územní studie, do 
části b, územní studie na lokalitu B.  

 v textové části bodu 3.2. „Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ - specifické 
podmínky pro využití zastavitelné plochy u ploch Z 34 BI, Z 35 BI, Z 36 BI, Z 37 BI, Z63 BI, 
Z40 SO doplnit o podmínku, že v předmětných plochách bude podél ul. Stonavské navržen 
pás zeleně 

Požadavek byl splněn. Vzhledem k tomu, že všechny výše uvedené plochy jsou určeny pro 
převažující funkci bydlení, byl tento požadavek doplněn také u plochy hromadného bydlení Z22. 
Tato zastavitelná plocha jako jediná chyběla ve výčtu ploch určených pro bydlení podél ul. 
Stonavské a přitom doprava z rušné dopravní komunikace bude ovlivňovat podstatně více bytů 
než u ploch BI.

 vyloučit z textové i grafické části pozemky , vymezené, jako návrhové plochy BI – tj. plochy 
individuálního bydlení, které nesplňují výměru 700 m2 

Požadavek byl splněn. Jednalo se pouze o plochu Z120. Tato plocha byla převedena do 
zastavitelných ploch soukromé zeleně. Jedná se o zbytkovou plochu přilehlou ke stávajícímu 
pozemku rodinného domu. 

 v textové části bodu 3.2. „Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ v tabul.č. 1 
Zastavitelné plochy : - plochu BI Z 120 zařadit do zastavěného území (vazba na stávající 
RD –stejný vlastník) 

Požadavek nebyl splněn. Dle platného ustanovení stavebního zákona nesplňuje plocha 
podmínky pro zařazení pozemku do zastavěného území. Byla provedena úprava funkčního 
využití – viz předchozí odrážka. 

Vyhodnocení požadavků na úpravu textové části odůvodnění (šikmý text je požadavek 
pořizovatele na úpravu):

 doplnit do tabulkové části str. 20 „Dobývací prostory těžené“ dobývací prostor ev.č.20043 
s názvem Horní Suchá, stanovený pro výhradní ložisko černého uhlí s ukončenou těžbou, 
správcem dobývacího prostoru je DIAMO, s.p. se sídlem v Ostravě Vítkovicích,

Požadavek nebyl splněn. Dle zjištěných a aktuálních údajů z MŽP byl tento dobývací prostor 
zrušen rozhodnutím OBÚ v Ostravě a tento požadavek byl proto přehodnocen – viz. zápis 
z jednání ze dne 1.8.2013 (je uložen u pořizovatele). 

Vyhodnocení požadavků na úpravu grafické části (šikmý text je požadavek pořizovatele na 
úpravu):

 doplnit do koordinačního výkresu hranici dobývacího prostoru ev.č. 20043 s názvem Horní 
Suchá,

Požadavek nebyl splněn – viz zdůvodnění v předchozím odstavci.
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 zahrnout pozemky parc .č. 2459, 2460 k.ú. Horní Suchá do zastavěného území do ploch 
bydlení individuálního BI

Požadavek byl splněn s následující připomínkou. Do zastavěné území byl v souladu s platnou 
legislativou (stavební zákon v platném znění) zahrnut pouze pozemek p.č.2459. I přesto, že na 
daném pozemku se již žádná stavba nenachází a pozemek není oplocen, je tento pozemek 
stále evidovaný v katastru nemovitosti jako zbořeniště, jedná se tudíž o stavební parcelu. Další 
pozemek p.č. 2460 evidovaný jako zahrada netvoří s pozemkem p.č. 2459 souvislý celek, 
pozemek není ani oplocen a nebyl tudíž zahrnut do zastavěného území. S ohledem na výše 
uvedené a požadavek zahrnutí pozemků do ploch BI, byly oba pozemky navrženy jako nová 
zastavitelná plocha Z 150 určená pro bydlení individuální. 

 v příslušných výkresech zahrnout do plochy soukromé zeleně ZS pouze západní část 
pozemku parc. č. 916 k. ú. Horní Suchá až po hranici vedení VN 

Požadavek byl splněn. Požadovaná část pozemku byla zařazena do ÚPN jako nová 
zastavitelná plocha Z 149. 

 do výkresu dopravy zakreslit navrhované pěší stezky, a dopravní veřejně prospěšné stavby 

Požadavek byl splněn. V souladu s výsledky jednání za účasti pořizovatele a zástavce obce 
Horní Suchá – viz. zápis z jednání ze dne 1.8.2013 (je uložen u pořizovatele) – bylo 
konstatováno, že veřejně prospěšné stavby ( vč. staveb dopravních) jsou již vyznačeny v jiném 
výkresu (výkresu č. I.B.5) a není proto nutno je také vyznačovat ve výkresu dopravy. Pěší 
stezky byly do výkresu dopravy doplněny a to včetně stávajících významných tras, aby nedošlo 
k jejich případné likvidaci. 

 ve výkresech: II.B. 1 koordinačním, I.B.2. hlavním, plochu Z 148, druh plochy ZS (plocha 
soukromé zeleně) zařadit do plochy ZV (plochy veřejné zeleně)

Požadavek byl splněn. Nová zastavitelná plocha Z 148 (ZS) byla zrušena a nahrazena novou 
plochou veřejné zeleně ozn. ZV 5. 

 zastavitelnou plochu BI Z 120 zařadit do zastavěného území (vazba na stávající RD –stejný 
vlastník) 

Požadavek nebyl splněn. Dle platného ustanovení stavebního zákona nesplňuje plocha 
podmínky pro zařazení pozemku do zastavěného území. Byla provedena úprava funkčního 
využití na plochu soukromé zeleně – viz předchozí odrážky k úpravě textové (výrokové) části. 

3. VYHODNOCENÍ SOULADU S POKYNY K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PO 
VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ

Návrh územního plánu byl znovu upraven na základě vyhodnocení připomínek vzešlých 
z veřejného projednání a zapracovaných do Seznamu úprav návrhu Územního plánu Horní Suchá. 

Požadavky k úpravě, které byly plně respektovány a zapracovány do textové nebo grafické 
části nejsou ve vyhodnocení již zmiňovány.  

Požadavky, kterým bylo vyhověno zčásti nebo mírně odlišným způsobem, byly zapracovány 
následovně: 
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Textová část, výroková: (šikmý text je požadavek pořizovatele na úpravu)

 Prověřit a případně upravit text v poslední odrážce na stránce 50,  týkající se územní studie 
plochy“E“  V rámci vymezené lokality řešit dopravní obslužnost daného území. Nutno 
zabezpečit dopravní propojení ul. Potoční s ulicí Brigádnická“ a to novou místní obslužnou 
komunikací.

Po prověření byl název ulice změněn na ul. Brigádnickou. Název ulice byl upraven také 
v tabulce č. 1. u zastavitelné plochy č. Z91.

 Do části „specifické podmínky pro využití“ bude doplněna podmínka pro plochu Z 123-
oplocení případně ohrazení předmětné plochy nesmí zabránit volnému průtoku vody při 
záplavách, umístění RD v této ploše musí být situováno směrem východním k navrhované 
komunikaci. 

Splněno s tím, že poslední část věty byla upravena tak, aby nedošlo ke špatnému výkladu 
uvedeného textu. Poslední část podmínky tak po úpravě zní:- „RD musí být umístěny ve výše 
položené východní části plochy přimknuté k navrhované komunikaci „.

 Text bude upraven v bodě 11. 1 Stanovení zpracování územní studie , části c) budou 
upraveny první dvě věty týkající se pořízení územních studií a to následovně:“ pořízení 
územních studií a vložení dat o těchto studiích do evidence územně plánovací činnosti  - do 
4 let od vydání územního plánu. 

Splněno. V bodě 11.1., v části c) byla navíc vypuštěna poslední odrážka, protože obsahuje 
postup vyplývající z ustanovení stavebního zákona, což není potřeba uvádět v textové části 
územního plánu. Zrušená část textu zní: „Pokud bude využití území v rámci územní studie 
navrženo v souladu s koncepcí vymezenou v územním plánu a dle požadavků stanovených 
v závazné (výrokové) části územního plánu vč. jeho změn, je možno v daném území realizovat
příslušné stavby. V případě, že navržené funkční využití území dle územní studie bude odlišné 
od koncepce stanovené v územním plánu, bude nutno zpracovat na dané území změnu 
územního plánu.“

 Regulace týkající se staveb dočasného charakteru bude doplněna v ploše VD ,v části 
„podmíněně přípustné využití“  a to pouze pro plochu pásma  omezeného využití území, 
bude doplněna v následujícím znění: „ povolování staveb dočasných pro zachování 
dnešních funkcí v území v pásmu omezeného využití území“.

Splněno s tím, že text byl upraven tak, aby znění této podmínky uvedené již u ploch BI a VZ 
bylo shodné. Doplněný text zní: “v pásmu omezeného využití území – pouze stavby dočasného 
charakteru pro zachování dnešních funkcí a údržba stávajících staveb; nová výstavba trvalého 
charakteru je zakázána“. 

 V části kap. 7. 2. Stavby a opatření pouze s možností uplatnění překupního práva bude 
upravena plocha ozn. jako OV2 -  upřesnit dotčené parcely. 

Splněno. Kromě toho byl v kap. 7.2. doplněn sloupec uvádějící adresu a IČ oprávněné osoby 
uplatňující předkupní právo v souladu s požadavkem pořizovatele, kterým je reagováno na 
změnu právních předpisů. 

 Po dohodě s pořizovatelem bylo opraveno chybné znění podmínek v tab. č.1 u 
zastavitelných ploch s požadavkem zpracování územní studie, resp. regulačního plánu, 
které znělo “Dodržet podmínky stanovené v územní studii, resp. „Dodržet podmínky 
stanovené v regulačním plánu“. 
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Tato ustanovení je nad rámec úkolů územního plánu, stanovených stavebním zákonem 
(uzemním plánem nelze respektovat podrobnost řešení stanovenou v územní studii nebo 
v regulačním plánu). Text byl proto upraven do následujícího znění: “Dodržet požadavky 
stanovené ÚPN na řešení územní studie“. V případě regulačního plánu nejsou územním 
plánem stanoveny žádné požadavky na řešení. 

Textová část, odůvodnění: (šikmý text je požadavek pořizovatele na úpravu)

Do textové části odůvodnění byly provedeny všechny úpravy dle požadavků uvedených 
v Seznamu úprav. 

Nad rámec těchto úprav bylo odůvodnění doplněno o další kapitolu „Vymezení architektonicky 
nebo urbanisticky významných staveb“, protože chybělo odůvodnění požadavků uvedených 
v kap.13. Textové části územního plánu (část I.A.). 

Grafická část: (šikmý text je požadavek pořizovatele na úpravu)

 Upravit plochu ZV – tj. plocha veřejné zeleně, která je vymezená na pozemku par.č. 1773 
k.ú. Horní Suchá na plochu Z – tj. plocha zemědělská. 

Požadavek byl splněn. V souvislosti s provedenou úpravou byla tato plocha pod ozn.ZV6, 
vypuštěna nejen z grafické části , ale také z tabulky v kap. 7.2. textové části I.A. 
Pro zachování posloupnosti číslování byly následně označené plochy přečíslovány  - tj. ZV 7 na 
ZV6, ZV 8 na ZV7 a ZV 9 na ZV8, a to jak ve výkresech č. I.B.1 a I.B.5., tak v textové části I.A. 

 Části pozemků parc. č. 1773 a 1770 k. ú. Horní Suchá budou zahrnuty do plochy Z tj. 
plochy zemědělské, s tím, že bude respektováno vedení biokoridorů v minimálně nutných 
parametrech tj. v šířce 15 m. V rámci těchto biokoridorů bude navrhovaná krajinná zeleň 
ponechána. 

Požadavek byl splněn. Biokoridory byly vedeny tak, aby jejich trasy zabíraly co nejmenší 
výměru z daných pozemků při splnění nezbytně nutných parametrů. Zbývající části pozemků 
p.č. 1773 a 1770 byly upraveny na plochy zemědělské (ozn. Z). V souvislosti s rozšířením ploch 
zemědělských bylo také upraveno funkční využití  pozemku č. 1768 z plochy krajinné zeleně na 
plochu zemědělskou. Hlavním důvodem byla nevhodnost ponechání krajinné zeleně na  parcele 
č.1768, čímž by byla zemědělská plocha na pozemku č.1770 nevhodně obklopena vysokou 
zelení a snížila by se možnost zemědělského využití této parcely z důvodu zastínění značné 
části plochy. Dalším důvodem je ponechání možnosti směny části pozemku p.č. 1768, která je 
ve vlastnictví Obce Horní Suchá, za část pozemku p.č. 1770 v soukromém vlastnictví, na které 
je navržen biokoridor. 

Část A , vyhodnocení vlivů ÚPn Horní Suchá: (šikmý text je požadavek pořizovatele na úpravu)

 Oprava -  na str. 10 je chybně označena graficky obec Stonava. 

Uvedený požadavek je bezpředmětný. Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 
území je samostatný elaborát, který není součástí územního plánu. V rámci tohoto elaborátu je 
úprava provedena. 
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IV. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY

1. OCHRANA PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ, LIMITY
VYUŽITÍ ÚZEMÍ

1.1. OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT ÚZEMÍ

Na správním území obce Horní Suchá se nenachází žádné zvláště chráněné území ani 
památný strom. 

Kromě významných krajinných prvků „ze zákona“ (lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, 
jezera, údolní nivy) registruje odbor životního prostředí Magistrátu města Havířova, jako příslušný 
orgán ochrany přírody a krajiny, na katastru obce Horní Suchá 2 významné krajinné prvky (VKP).

Zvodnělá poklesová kotlina - nacházející se severně od ul. Solecké na pozemcích 3103/1, 
3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3112, 3114 v k. ú. Horní Suchá. Tento VKP představuje 
stanoviště mokřadního typu. Na sledovaném území byl prokázán výskyt 28 zvláště 
chráněných druhů živočichů.

Skupina 11 kusů dubů letních (Quercus robur) - rostoucí podél ulice Hornosušské 
na pozemcích parc. č. 3146 a 239/3 v k. ú. Horní Suchá. Jedná se významné krajinné 
dominanty. 
Původně skupina obsahovala 13ks stromů, ale z důvodu špatného stavu byly již 2 stromy 
pokáceny. 

Ochrana:
Navrhovaná koncepce rozvoje obce dle územního plánu Horní Suchá respektuje tyto 

významné krajinné prvky. Řešením dopravní a technické infrastruktury a návrhem nových 
zastavitelných ploch nejsou výše zmiňované přírodní prvky dotčeny. 

Zásahy, které by mohly vést k oslabení funkcí VKP:
- U skupiny 11 ks dubů patří mezi takové zásahy ošetřování stromů, jejich kácení, opravy a 

úpravy komunikace v ul. Hornosušské, umísťování staveb, pokládka nových a opravy 
stávajících inženýrských sítí v kolmých průmětech korun dubů.

- U zvodnělé poklesové kotliny patří mezi takové zásahy celková rekultivace území, 
odvodnění či změna výšky vodního sloupce v bezodtokové kotlině, kácení stromů, 
umísťování nových staveb, změny kultury pozemků, návozy zemin a jiných materiálů a 
rekonstrukce stávajících sítí. Ochranné pásmo se kolem tohoto VKP nenachází. 

1.2. OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT (ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH) V 
ÚZEMÍ

Nemovité kulturní památky

Na katastrálním území obce Horní Suchá se nacházejí následující nemovité kulturní památky, 
které jsou zapsány v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek:

č. 33921/8-2220 socha sv. Jana Nepomuckého
parc. čís. 34/1 o.p., k.ú. Horní Suchá- ul. Sportovní
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č. 33301/8-2221 litinový kříž
Podolkovice – ul. Hornosušská, proti čp. 14 parc. čís. 908/1 o.p., k.ú. Horní 
Suchá

Návrhem územního plánu jsou tyto evidované nemovité kulturní památky respektovány. 
S vyhlášením jiných objektů nebo souborů staveb za kulturní památky se neuvažuje. 

Historicky významné a architektonicky cenné stavby

Dle ÚAP ORP Havířova se na území obce Horní Suchá nachází historicky významná stavba 
(dům lékaře Vavřince Lasera, ul. Centrum - č.p. 226, parc. č. 26) a několik architektonicky cenných 
staveb (většinou se jedná o objekty škol a církevních zařízení). Většina objektů se nachází v centru 
obce. 

Návrhem dopravní a technické infrastruktury ani návrhem přestavby území či jiným opatřením 
navrženým v územním plánu nejsou tyto stavby dotčeny. 

Urbanisticky hodnotná území

Ve správním území obce Horní Suchá lze za urbanisticky hodnotné území považovat:
- kolonii finských domků - Podolkovice;
- starou úřednickou kolonii u Dolu František – lokalita Černá cesta -U Vlečky;
- úřednickou osadu jámy František – tj. soubor obytných domů, p.č. 298, 296, 294/1, 288, 290, 

292.

Další původní stará osada jámy František, tzv.“Červená kolonie“, tj. soubor zděných obytných 
domů mezi ul. Stonavskou a žel. vlečkou, zmiňovaná v ÚAP ORP Havířov, se již nedochovala a 
byla v letech 2000-2010 postupně celá demolována. 

Zachování rázu kolonie finských domků v Podolkovicích je podpořeno zpracováním regulačního 
plánu.

Pro lokalitu staré úřednické kolonie u Dolu František (mezi ul. Černá cesta a U Vlečky) je 
navrženo podrobnější zpracování formou územní studie s cílem zachovat historický ráz a strukturu 
zástavby v daném území. 

V případě úřednické osady jámy František, nacházející se podél ul. Kaštanové, je v územním 
plánu v této lokalitě zachováno stávající funkční využití ploch i uliční struktura. Vzhledem k malému 
počtu domů a faktu, že některé domy jsou již rekonstruované, by případná podrobnější regulace již 
neměla smysl. Zpracování územní studie ani regulačního plánu zde proto územním plánem již 
nejsou navrhovány. 

Území s archeologickými nálezy

Dle údajů Národního památkového ústavu se celé území obce Horní Suchá nachází v území 
(ozn. UAN III), na kterém ještě nebyl rozpoznán a pozitivně doložen výskyt archeologických nálezů, 
ale kde existuje 50% pravděpodobnost výskytu arch. nálezů. Z toho důvodu platí v tomto prostoru § 
22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové  péči v platném znění, tj. stavebníci jsou již od 
přípravy stavby, tj. záměru provádět jakékoli zemní práce, při nichž může být objeven 
archeologický nález ve smyslu § 23, povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR 
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a umožnit jemu, nebo organizaci oprávněné k archeologickým výzkumům, provést na dotčeném 
území záchranný archeologický výzkum.

Tato skutečnost byla zohledněna ve textové (výrokové) části územního plánu I.A. 

Stavební dominanty

V zástavbě obce Horní Suchá jsou 2 výrazné stavební dominanty – těžní věž v ploše bývalého 
Dolu František, parc.č. 1055/81 a katolický kostel z r. 1835 s pamětní deskou hraběte Larische, 
parc. č. 1. 

Stanovenou prostorovou regulací funkčních ploch nedochází k narušení těchto dvou dominant 
obce. 

1.3. OCHRANA NEROSTNÝCH SUROVIN, PODDOLOVANÁ A SESUVNÁ ÚZEMÍ

A. Ochrana nerostných surovin

Ložiska nerostných surovin: 

Na správním území obce Horní Suchá se nacházejí následující ložiska nerostných surovin –
viz tabulka:

Tab.: Výhradní ložiska nerostů
Identifikační 

číslo
Číslo ložiska Název Způsob 

těžby
Surovina Organizace

307032500 3070325 Důl Odra, stř. František dřívější 
hlubinná

uhlí černé

DIAMO s.p., Stráž pod 
Ralskem

307030000 3070300 Důl Odra, stř. František dřívější 
hlubinná

uhlí černé

DIAMO s.p., Stráž pod 
Ralskem

326650000 3266500 Rychvald současná z 
vrtu

zemní plyn
Green Gas DPB a.s. 

Paskov
307022500 3070225 Důl Darkov, z.3 dřívější 

hlubinná
uhlí černé OKD a.s. Ostrava

307020100 3070201 Důl Darkov, z. 3
(9. květen)

dosud 
netěženo

zemní plyn
Green Gas DPB a.s. 

Paskov
307020000 3070200 Důl Darkov, z. 3 současná 

hlubinná
uhlí černé OKD a.s. Ostrava

307042600 3070426 Důl Darkov, z.1 dřívější 
hlubinná

uhlí černé OKD a.s. Ostrava

307042800 3070428 Důl Darkov, z. 2 lok. 
Gabriela

dřívější 
hlubinná

uhlí černé OKD a.s. Ostrava

307040100 3070401 Důl Darkov, z.1 lok. 
Barbora

dosud 
netěženo

zemní plyn
Green Gas DPB a.s. 

Paskov
307040300 3070403 Důl Darkov, z. 2 lok. 

Gabriela
dosud 

netěženo
zemní plyn

Green Gas DPB 
a.s.Paskov
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307042100 3070421 Důl Darkov, lokalita 
Barbora

dřívější 
hlubinná

uhlí černé OKD a.s. Ostrava

307042300 3070423 Důl Darkov, z. 2 lok. 
Gabriela

současná 
hlubinná

uhlí černé OKD a.s. Ostrava

Ložiska o stejném územním rozsahu na k.ú. Horní Suchá jsou vždy uvedena v jedné barvě. 
Zdroj dat: Česká geologická služba  - aktuálnost červenec 2012 - data ESRI

Tab.: Ložiska prognózních zdrojů (vyhrazené nerosty)
Identifikační 

číslo
Číslo 

ložiska
Název Způsob těžby Surovina Organizace

901210000 9012100 Bludovice - Chotěbuz dosud netěženo uhlí černé
Ministerstvo 

životního prostředí

Zdroj dat: Česká geologická služba  - aktuálnost červenec 2012 - data ESRI

Chráněná ložisková území: 

Na správním území obce Horní Suchá se nacházejí následující 4 CHLÚ - viz tabulka:

Tab.: Chráněná ložisková území
Číslo CHLÚ Název Surovina Organizace

7100100 Rychvald zemní plyn Green Gas DPB a.s. Paskov
7040000 Karviná – Doly zemní plyn Green Gas DPB a.s. Paskov

14400000 Čs. část Hornoslezské 
pánve

uhlí černé, zemní plyn
OKD a.s. Ostrava

Zdroj dat: Česká geologická služba  - aktuálnost červenec 2012 - data ESRI, upraveno v červenci 
2013 dle údajů MŽP 

Dobývací prostory:

Na správním území obce Horní Suchá se nacházejí následující 3 dobývací prostory - viz 
tabulka:

Tab.: Dobývací prostory – těžené

Základní 
číslo

Surovinové 
číslo

Dobývací 
prostor Nerost Organizace

Plocha DP 
(km2 ) Stanovení DP

2 0034 Stonava černé uhlí OKD, a.s. 11,5075240 12.12.1960

4 0083 Horní Suchá I hořlavý zemní 
plyn váz. na uhlí

Green Gas 
DPB, a.s.

7,8109800 25.11.1999

2 0042 Karviná Doly II černé uhlí OKD, a.s. 9,3459520 12.02.1964

Karviná Doly III hořlavý zemní 
plyn váz. na uhlí

Green Gas 
DPB, a.s.

4,847202 3.05.2013

Zdroj: Státní báňská správa ČR- http://www.cbusbs.cz/tabulka-dobyvacich-prostoru.aspx, aktuálnost 
červenec 2013
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Dobývací prostor Karviná – Doly III.

Jedná se o nově stanovený zvláštní dobývací prostor (ZDP) pro dobývání části výhradního 
ložiska s názvem Důl Darkov, závod 1, č.l. 070421 vyhrazeného nerostu hořlavý zemní plyn 
vázaného na uhelné sloje. V době zpracování ÚPN Horní Suchá nebylo číslo tohoto DP známo.  

Dobývací prostor Horní Suchá I. č. 40083: 

Jedná se o zvláštní dobývací prostor (ZDP) na hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje.  
V tomto prostoru na k.ú. Horní Suchá realizovala firma Green Gas DPB.a.s. 2 povrchové vrty –ozn. 
HS 4, HS 5. Oba vrty se nacházejí severně od průmyslové zóny František a jsou degazačním  
plynovodem napojeny na těžební stanici důlního plynu František. V souladu se záměrem firmy i 
vydaným stavebním povolením je do územního plánu, kromě stávajících vrtů, zakreslena také 
plánovaná trasa degazačního plynovodu z těžební stanice k vrtu HS3, který se nachází na k.ú. 
Prostřední Suchá. 

Návrhem nových zastavitelných ploch vymezených v územním plánu nejsou výše zmíněné 
vrty dotčeny. 

Bezpečnostní pásmo pro sondy pro těžbu plynu ze starých anebo opuštěných důlních děl lze 
podle novelizace vyhl. ČBÚ č. 239/1998 (č.52/2011 Sb.) snížit až na 3m. 

Podmínky ochrany ložisek:

A) Při realizaci staveb na katastrálním území obce Horní Suchá platí dokument „Podmínky 
ochrany ložisek černého uhlí v chráněném ložiskovém území české části Hornoslezské 
pánve ve vymezené části okresu Karviná“, který byl vyhlášen Rozhodnutím Ministerstva ŽP 
ČR dne 4.7.2013 a který vstoupil v platnost k 12.12.2013. V daném území tak nahradil 
původní dokument „Nové podmínky ochrany ložisek černého uhlí v chráněném ložiskovém 
území české části Hornoslezské pánve“, který byl vyhlášen Rozhodnutím Ministerstva ŽP dne 
27.3.1998.  

Při umísťování a povolování staveb v konkrétních lokalitách platí podmínky výstavby ve 
stanovených plochách (pásmech) důlních vlivů vymezených v tomto dokumentu. 

V řešeném území, tj. na k.ú. Horní Suchá, se vyskytují následující plochy:

AK, BK, CK – plochy představují území ve vlivech důlní činnosti s různým stupněm projevů 
důlních vlivů

Při navrhování objektů na poddolovaném území dle ČSN 730039 se u plochy AK jedná 
o I. a II. skupinu stavenišť, u plochy BK o III.skupinu stavenišť a u plochy CK o IV. 
skupinu stavenišť. 

CK
O – plocha ovlivněná ukončenou důlní činností, kde není možno z důvodu narušení 

horninového masivu vyloučit nepřímé důlní vlivy.  
Při navrhování objektů na poddolovaném území dle ČSN 730039 se u plochy CK

O jedná 
o IV.až V. skupinu stavenišť.

N – plocha představuje území mimo vlivy důlní činnosti, kde se nepočítá s exploatací ložisek 
černého uhlí klasickými metodami.  

Hranice jednotlivých pásem (ploch) jsou zakresleny v koordinačním výkresu č. II.B.1..

B) Povolování veškerých staveb v CHLÚ Rychvald a CHLÚ Karviná – Doly je možné bez 
jakéhokoliv omezení a bez projednání podle §19 horního zákona s výjimkou staveb 
souvisejících s vyhledáváním, průzkumem a dobýváním jiných výhradních ložisek než jsou 
ložiska černého uhlí a vrty, jejichž konečná hloubka bude větší než 30 m a budou zasahovat 
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do ložisek hořlavého zemního plynu vázaného na uhelné sloje, tj. pod rozhraní pokryvné 
útvary karbonu – karbon.

C) Ochrana ložiska zemního plynu v dobývacím prostoru č. 40083 s názvem Horní Suchá I je 
řešena nově vydaným rozhodnutím ministerstva životního prostředí č.j. 
1710/580/10,106942/ENV, sp.zn. 000370/A-10, ze dne 8.12.2010 pro chráněné ložiskové 
území Rychvald, které zahrnuje plošně všechny zvláštní dobývací prostory stanovené pro 
výhradní ložiska hořlavého zemního plynu. 

D) Při veškeré činnosti v plochách dobývacích prostorů postupovat podle §19 zákona č.44/1988 
Sb. v platném znění.

Všechny dobývací prostory, ložiska a CHLÚ jsou zakresleny v koordinačním výkresu. 

Pro územní plán jsou důležitý především dokument „Podmínky ochrany ložisek černého uhlí 
v chráněném ložiskovém území české části Hornoslezské pánve ve vymezené části okresu 
Karviná“ a z něho vycházející pásma (plochy) důlních vlivů. S ohledem na vymezená pásma 
nejsou v rámci stanoveného pásma AK, tj. pásma, kde se vlivy těžby projevují nejvíce, navrhovány 
žádné obytné stavby ani stavby občanského vybavení. V tomto pásmu je navržena pouze jedna 
nové zastavitelné plocha (Z15) pro drobnou výrobu a výrobní služby. Je umístěna v návaznosti na 
stávající areál Dolu Darkov, závod 3, a to v území, které bylo zrevitalizováno po bývalé zástavbě, 
ale kde lze očekávat zachování podzemních částí objektů a z toho důvodu není navrženo jako 
plocha zemědělská.  Z důvodu možných důlních vlivů je uvažováno, že daná plocha bude využita 
(do doby zlepšení důlních vlivů) pouze pro takové podnikatelské aktivity, jejichž činnost bude 
zaměřena především na venkovní skladování a úpravu materiálů a hmot (např. skladování sypkých 
hmot, recyklace stavebních materiálů, apod.), tj. činnosti, které nebudou vyžadovat výstavbu 
prostorově rozměrných nebo konstrukčně náročných objektů. 

Likvidovaná hlavní a stará důlní díla:

Seznam zlikvidovaných hlavních důlních děl ve správě DIAMO, s. p., o. z. ODRA
na území správního obvodu obce z rozšířenou působností Havířov

název katastrální území obecní úřad

Jáma F 1 Horní Suchá Horní Suchá

Jáma F 2 Horní Suchá Horní Suchá

Jáma F 4 Horní Suchá Horní Suchá

Šachtice F 5 Horní Suchá Horní Suchá

Na uvedených zlikvidovaných hlavních důlních dílech (HDD) provádí DIAMO, s. p., 
o. z. ODRA kontrolní činnost v souladu s vyhláškou ČBÚ č.j. 52/1997 Sb. v platném znění. Na 
zlikvidovaných HDD F1 a F2 realizuje společnost Green Gas DPB, a.s. těžbu hořlavého zemního 
plynu vázaného na uhelné sloje. 

Kolem starých důlních děl byly rozhodnutím stavebního úřadu vyhlášeny stavební uzávěry 
v rozsahu stanovených bezpečnostních pásem. V těchto pásmech je zakázána veškerá nová 
výstavba i změny na stávajících stavbách.

Výstup důlních plynů na povrch

Správní obvod obce s rozšířenou působností Havířov, kam spadá i obec Horní Suchá, je 
z hlediska výstupu důlních plynů na povrch posuzováno a členěno dle mapového podkladu "Mapy 
kategorizace území ostravsko-karvinského revíru" (viz. výsledek řešení projektu č.1/1999 Českého 
báňského úřadu v Praze), na území s možnými nahodilými nekontrolovatelnými výstupy důlních 
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plynů (metanu) na povrch. V současnosti aktualizuje mapu kategorizace OKR, na základě výsledků 
atmogeochemického měření dílčích částí území, společnost Green Gas DPB, a.s.

Část katastrálního území obce Horní Suchá, které leží v poddolovaném území, se nachází z 
hlediska neřízených výstupů důlních plynů (metanu) v kategorii s nejmenším nebezpečím – tj. v 
území s možným nahodilým výstupem důlních plynů. V území však nelze vyloučit ojedinělý vyšší 
výskyt metanu. Do územního plánu byla zakreslena linie území s možným výstupem metanu dle 
materiálu OBÚ Ostrava (zprac. OKD, DPB, a.s. Paskov, r. 2005).

Před zahájením zemních prací by proto měl být prováděn průzkum k vyloučení možnosti 
výstupu důlního plynu (metanscreening) v místě provádění stavby. 

Postup a podmínky povolování staveb v území nebezpečných z hlediska neřízených výstupů 
důlních plynů stanovuje dokument: ‚Doporučení a postup k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při stavební činnosti prováděné na území s možností, ohrožením a nebezpečím výstupu důlních 
plynů z podzemí na povrch“, který zpracovala VVUÚ,a.s., Ostrava – Radvanice v únoru 2001. 

B. Poddolovaná území

Na katastru obce Horní Suchá se nacházejí 3 poddolovaná území – viz tabulka. Jedná se o 
území se zvlášť nepříznivými inženýrskogeologickými poměry po důlní činnosti. Poddolovaná 
území zahrnují celou severní polovinu území obce, hranice poddolování prochází přibližně v linii 
železniční tratě Havířov – Český Těšín – viz koordinační výkres. 

Tab.: Poddolovaná území 

Číslo Název Surovina Rozsah
Rok pořízení 
záznamu

Stáří projevy

4594 Karviná – Doly 2
uhlí černé systém 1988 před i po r. 

1945
Haldy, 
propadliny, 
otevřená ústí

4580 Horní Suchá
uhlí černé systém 1988 před i po r. 

1945
4584 Stonava uhlí černé systém 1988 po r. 1945

Zdroj dat: Česká geologická služba – aktuálnost červenec 2012 – data ESRI 

V rámci těchto poddolovaných území jsou stanovena pásma důlních vlivů, vymezující plochy 
s odlišnými důlními podmínkami pro stavby na území dotčeném důlní činností. Tato pásma souvisí 
s dokumentem „Podmínky ochrany ložisek černého uhlí v chráněném ložiskovém území české 
části Hornoslezské pánve ve vymezené části okresu Karviná“Podmínky výstavby v těchto plochách 
– viz podkap „Podmínky ochrany ložisek“.

Sanačně rekultivační stavby:

Plánované sanačně rekultivační stavby byly v r. 2011 na k.ú. Horní Suchá ukončeny a v r. 
2012 dány do užívání. Ze zpracované Koncepce komplexního zahlazování hornické činnosti na 
krajině a životním prostředí z roku 2010 na zájmovém území Havířova nevyplývají pro území obce 
Horní Suchá již žádné požadavky na sanačně-rekultivační práce. 

C. Sesuvná území

Na katastru obce Horní Suchá není evidováno území náchylné k sesuvům.
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1.4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

a) Ovzduší

Znečištění ovzduší představuje z hlediska ochrany životního prostředí velmi výrazný problém 
mnoha sídel v regionu, toto jednoznačně platí i v řešeném území. Vliv na kvalitu ovzduší v Horní 
Suché mají zejména velké zdroje znečištění v regionu (např. ostravské hutní podniky, teplárny 
v okolí – Karviné, elektrárna v Dětmarovicích), vliv malých místních zdrojů je však rovněž značný. 
Na znečistění se podílí i skládka TKO situovaná v severní části k.ú. Horní Suché. Rostoucím 
negativním faktorem ovlivňujícím kvalitu ovzduší je na části území obce i doprava.  

V průběhu 90. let 20. století bylo v širším regionu zaznamenáno významné snížení 
koncentrací škodlivin v přízemních vrstvách atmosféry i emisí vypouštěných ze stacionárních 
zdrojů. Současné hodnoty imisí a emisí jsou řádově nižší.

V roce 2004 bylo vydáno Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým byl vydán Krajský 
program snižování emisí Moravskoslezského kraje. V souladu s ustanovením zákona o ochraně 
ovzduší), nabylo účinnosti dne 30. dubna 2009 nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2009, 
kterým se vydává Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského 
kraje. Krajský úřad předkládá vždy do 31. prosince kalendářního roku radě kraje situační zprávu o 
kvalitě ovzduší na území kraje za předešlý kalendářní rok a o postupu realizace úkolů stanovených 
tímto nařízením.  

Stanice, která pravidelně monitoruje imisní situace, se nachází mimo řešené území a nejsou 
pro obec zcela reprezentativní (Havířov, Karviná). 

Podle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP v posledních letech (r. 2005-2010) – o vymezení 
oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) – patřilo území obce dlouhodobě k oblastem se 
zhoršenou kvalitou ovzduší, docházelo zde k překročení limitní hodnoty pro ochranu zdraví lidí.  
Pojem oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezuje zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. 
Situace je proměnlivá v jednotlivých letech i z hlediska rozložení zástavby obce. Nejhorší stav je 
možné předpokládat na severu obce, v málo provětrávaných sníženinách,  podél místních 
vodotečí, zejména v nivě Sušanky a jejich přítoků.

Navrhovaná opatření
S ohledem na širší vývoj a stávající nepříznivou situaci z hlediska kvality ovzduší je nezbytné 

využívat možností ke zlepšení kvality ovzduší v obci. Zejména přiměřeně posuzovat povolování 
umístění dalších zdrojů znečištění ovzduší v řešeném území a území dotčených územních celků, 
dále v rámci řešeného území prosazovat optimální řešení v oblasti dopravy (zkvalitnění a 
přiměřená údržba komunikací, zpevněných ploch), výsadba ochranné zeleně.

Územním plánem je podporována možnost napojení značné části obytné zástavby, která 
ještě není plynofikována, na centrální zdroj tepla. Týká se to zejména kolonie finských domků mezi 
ul. Černá cesta a žel. vlečkou, pro jejichž zásobování teplem je navržena nová trasa teplovodu 
z KGJ František. Podrobné řešení zásobování teplem v rámci celé lokality bude předmětem 
územní studie, jejíž zpracování je územním plánem požadováno.

Kolem areálu živočišné výroby, které mají určitý vliv na životní prostředí, nejsou v rámci jejich 
ochranných pásem navrženy žádné nové stavby pro bydlení. U bývalého areálu Pašůvka je 
ponecháno ochranné pásmo stanovené územním rozhodnutím o ochranném pásmu. Toto 
rozhodnutí je doposud platné. Územním plánem je navrženo ochranné pásmo kolem stávajících 
objektů živočišné výroby soukromého vlastníka u ul. Stonavské - podrobněji viz kap. Zemědělská 
výroba. 

Návrhem zastavitelných ploch je respektováno stanovené ochranné pásmo kolem skládky 
TKO – nové plochy jsou navrženy mimo toto pásmo. Nové plochy bydlení jsou navrhovány ve 
vzdálenosti min. 500m od předpokládaného rozšíření skládky TKO, a to pouze v místech 
doplňujících stávající obytnou zástavbu a v prolukách. Při započítání ploch kompostárny a 
doplňkových zařízení v jižní části areálu činí vzdálenost celého areálu skládkového hospodářství 
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od souvisle zastavěného a zastavitelného obytného území min. 350m. Tyto dvě vzdálenosti byly při 
návrhu nových obytných ploch s ohledem na zabezpečení kvality bydlení brány jako 
nepřekročitelné. Požadavky vlastníků pozemků na vymezení nových zastavitelných ploch blíže ke 
skládce proto nebyly akceptovány. Kolem skládky je rozšířen pás krajinné zeleně s ochrannou 
funkcí. 

Ke snížení negativních vlivů dopravy se předpokládá kolem významných dopravních tahů 
výsadba stromových alejí. Aleje budou realizovány v rámci vymezených ploch silniční dopravy. 

b) Čistota vod

Řešeným úsekem protéká pravostranný přítok Lučiny říčka Sušanka, která je již v horním 
úseku velmi znečištěným tokem. Toto znečištění je patrné již při pouhém průzkumu v terénu. Na 
výrazném zhoršené jakosti vody se podílejí především splaškové vody. Na úseku procházejícím 
obcí Horní Suchá nebyla zainteresovanými orgány prováděna měření týkající se čistoty vody. 
Jediným sledovaným místem na toku Sušanka je její ústí do Lučiny. V daném místě vykazuje voda 
většinou IV. až V.nejhorší třídu znečištění.

Navrhovaná opatření
V roce 2010-2012 byla v místních částech Kouty a Podolkovice realizována rozsáhlá síť 

splaškové kanalizace, která umožní odkanalizování převážné části stávající i uvažované zástavby. 
Kanalizace zatím nebyla předána do užívání. Lze očekávat, že po zahájení užívání (předpoklad: 
přelom roku 2012-2013) dojde k výraznému zlepšení kvality vody v potoku Sušanka i všech jeho 
přítoků na katastru obce Horní Suchá.

V rámci územního plánu je řešeno další rozšíření odkanalizování souvisle zastavěných částí 
v místech, kde doposud chybí a odkanalizování nových zastavitelných ploch.

c) Hluk

Hlukové zatížení okolí silnic v zastavěném území v denní době vychází z očekávaného 
dopravního zatížení v roce 2030:

silnice
celkové zatížení 
(voz/den)

z toho těžkých 
vozidel

Ekvivalentní 
hladina hluku

odstup pro 55 
dB

Přeložka I/11 12 000 2 000 66 dB 43 m

II / 474 sever 9 000 1 500 64 dB 30 m

II / 475 západ 15 000 2 000 67 dB 47 m

II / 475 východ 7 500 1 000 63,5 dB 28 m

III / 4744 2 000 300 58,5 dB 13 m

Uvedený potřebný odstup obytné zástavby od osy silnice pro dodržení hygienického limitu 
v okolí silnic I. a II. třídy 55 dB v denní době, bude uplatňován při návrhu nových obytných domů. 
Při posuzování stávajících obytných objektů podél existujících silnic I. a II. třídy lze uplatnit limitní 
hodnotu až 72 dB v denní době pro tzv. starou hlukovou zátěž.

Očekávané dopravní zatížení na jižním úseku silnice II/474 a ostatních silnicích III. třídy 
vyvolávají hlukové zatížení do 55 dB, nepřekračující hygienické limity ekvivalentní hladiny hluku pro 
obytné území.
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Účinky železničního provozu na trati ČD 321 se nadlimitně projevují v pásmu 30 – 80 m od 
osy železniční tratě v závislosti na hloubce zářezového tělesa a způsobu jízdy vlaků  (především 
při brzdění před zastávkou). Při výjimečném návrhu nové zástavby v prostoru do 100 m od tratě 
bude potřeba zabezpečit podrobnější hlukové posouzení. 

U stávající zástavby, kde bude prokázáno překročení hlukových limitů bude navrženo 
doplnění protihlukových clon, případně výměna oken nebo změna charakteru využití místností 
přiléhajících ke zdroji hluku. 

Podrobnější hlukové posouzení kolem silnic a železnic s návrhem konkrétních opatření 
v lokalitách dotčených hlukem vyžaduje detailnější zpracování a toto není předmětem řešení 
územního plánu. 

V územním plánu byla pro nové zastavitelné plochy bydlení respektována hranice 
ochranných pásem drážní dopravy, tj. 60m od žel. tratě a 30m od žel. vlečky. Navržená malá 
zastavitelná plocha bydlení Z92 v ochranném pásmu dráhy východně od žel. zastávky byla 
v územním plánu umístěna s ohledem na souhlasné stanovisko Drážního úřadu Olomouc se 
změnou užívání stávající hospodářské budovy na rodinný dům. Zastavitelné plochy Z19, 21, 27 a 
Z41 umožňují realizaci staveb pro bydlení mimo ochranné pásmo žel. vlečky – podmínka umístění 
RD a BD mimo toto pásmo je zapracována do textové části I.A., do podmínek využití příslušné 
plochy.  

Nová obytná zástavba, kolem silničních úseků zatížených hlukem, byla navrhována pouze 
kolem ul. Stonavské. Nové plochy bydlení jsou zde navrhovány jen k doplnění proluk a v místech 
po asanované zástavbě. U nových zastavitelných ploch bydlení umístěných podél této komunikace 
je stanovena podmínka vytvoření pásu zeleně, který by měl do určité míry eliminovat nepříznivé 
důsledky z dopravního provozu (hluk, prach). Splnění hlukových poměrů u nové zástavby bude 
předmětem podrobnější projektové dokumentace. 

d) Staré ekologické zátěže

Na území obce Horní Suchá jsou dle údajů MŽP a dle ÚAP ORP Havířov identifikovány tři 
lokality s ekologickým rizikem: Benzina s.r.o. – produktovod, bývalá plynárna a Primaplyn. Tyto 
staré ekologické zátěže nemají vliv na územním plánem stanovené funkční využití ploch. 

V případě areálů bývalé plynárny a Primaplynu jsou v těchto lokalitách již delší dobu rozvíjeny 
podnikatelské aktivity, realizovány rekonstrukce objektů i výstavba nových zařízení. V novém 
územním plánu se proto v obou lokalitách nepředpokládá změna stávajícího funkčního využití. V 
případě Primaplynu je areál vymezen jako plocha průmyslové výroby a skladů. 

Území bývalé plynárny (tj. území navazující severozápadně na prostor křižovatky ul. Dělnické 
a Těrlické) je ponecháno jako plocha drobné výroby a výrobních služeb. Část území bývalé 
plynárny, kde se v současné době nachází zdevastované veřejné prostranství, je navrženo 
k obnově  s doplněním o nové dopravní napojení na okružní křižovatku ulic Dělnická x Těrlická. 

Bývalý produktovod z Prostřední Suché do areálu nynějšího areálu firmy Primaplyn prochází 
nezastavěným územím a v jeho trase nejsou navrhovány nové zastavitelné plochy. Zemědělské 
využití ploch nebrání odstranění tohoto zařízení, které představuje ocelové potrubí DN 150mm. 
Trasa produktovodu z důvodu nedostatku podkladů byla převzata z územního plánu sídelního 
útvaru Horní Suchá z r. 1993. Ve výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací je 
produktovod stanoven k asanaci. 
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1.5. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Lze konstatovat, že území obce Horní Suchá je výrazně rozděleno prvky dopravní a technické 
infrastruktury a omezeno dalšími limity využití území, které blokují nebo ztěžují vhodný rozvoj obce, 
především v jeho některých částech. 

V koordinačním výkrese jsou vyznačeny veškeré limity využití území, vyplývající z právních 
předpisů a správních rozhodnutí, které se řešeného území týkají. Do výkresu jsou zakreslena také 
navrhovaná ochranná pásma – kolem hřbitova a kolem zemědělského areálu u ul. Stonavská. 
Nejsou zde vyznačeny limity malého plošného rozsahu (ochranná pásma kolem vysokotlakých a 
středotlakých plynovodů, vodovodních a kanalizačních řadů, ochr. pásma vedení elektronických
komunikací), které by vzhledem k měřítku výkresu snižovaly jeho přehlednost.

Vyznačenými limity využití území v rámci územního plánu obce Horní Suchá jsou:
- vodní toky a jejich manipulační pásma (6m od břehové čáry)
- stanovené záplavové území kolem potoka Sušanka
- vymezené územní systémy ekologické stability (ÚSES) – biokoridory a biocentra
- vyhlášené významné krajinné prvky – zvodnělá poklesová kotlina a skupina 11 stromů
- nemovité kulturní památky
- pásmo kolem lesa (50m od okraje lesních pozemků)
- chráněné ložiskové území černého uhlí (celé řešené území se nachází uvnitř CHLÚ, 

hranice prochází mimo řešené území), rozdělené na pásma důlních vlivů s různými 
podmínkami pro investiční výstavbu

- chráněná ložisková území pro hořlavý zemní plyn v uhelných slojích a vázaný na uhelné 
sloje 

- dobývací prostory černého uhlí a zemního plynu vč. prognózního zdroje černého uhlí
- výhradní ložiska nerostných surovin – černého uhlí a zemního plynu 
- stanovená bezpečnostní pásma kolem zrušených důlních děl – v rozsahu těchto bezp. 

pásem je vydáno rozhodnutí o stavební uzávěře
- poddolovaná území
- ochranná pásma venkovních elektrických vedení (s uvedením vzdálenosti od krajního 

vodiče): VN 22kV = 7m (10m pro vedení realizovaná před 1.1.1995), VVN 110kV =12m, 
VVN 220kV = 15m, VVN 400kV = 20m

- bezpečnostní pásma VTL plynovodů (do DN100 =15m, do DN250 =20m, nad DN250 
=40m); u plynovodů, jejichž příslušné správní řízení nabylo právní moci od 4.7.2009 (do DN 
100 = 10m, do DN 300 = 20m, do DN 500 = 30m)  

- bezpečnostní pásma kolem plynových zařízení – plnírny PB lahví = 100m, zásobníků LPG 
do 1000m3 = 150m 

- bezpečnostní (interferenční) pásmo anodového uzemnění plynovodu – 100m od 
uzemňovací anody na všechny strany (anodové uzemnění je součástí aktivní protikorozní 
katodové ochrany vysokotlakého plynovodu)

- bezpečnostní pásma kolem těžebních sond lze dle novelizace vyhl. ČBÚ č. 239/1998 Sb. 
(č. 52/2011 Sb.) snížit až na 3m  

- ochranné pásmo železniční tratě č.321 Ostrava – Český Těšín – (60m od osy krajní koleje), 
železničních  vleček (30m od osy krajní koleje) 

- ochranná pásma silnic II. a III.třídy (15m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního 
pásu – mimo zastavěné území)

- vyhlášené ochranné pásmo kolem skládky TKO – vymezené rozhodnutím stavebního úřadu 
v Horní Suché o ochranném pásmu ze dne 8.3.2004

- vyhlášené ochranné pásmo kolem hospodářství Pašůvka – vydané územním rozhodnutím 
stavebního úřadu v Horní Suché ze dne 13.12.2004.

- ochranné pásmo kolem hřbitova (100m) a se zákazem obytné zástavby (50m)
- zóna havarijního plánování kolem objektu firmy Primagas s.r.o. (Dle pasportu Krajského 

úřadu Moravskoslezského kraje je okolo areálu firmy Primaplyn vymezena zóna havarijního 
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plánování. Jedná se o území, které by mohlo být v případě závažné havárie ohroženo. 
V tomto území uplatňuje krajský úřad požadavky havarijního plánování formou vnějšího 
havarijního plánu). 

- území se schváleným regulačním plánem „Regenerace kolonie finských domků Horní 
Suchá – Podolkovice“

Limitujícím prvkem je skutečnost, že katastrální území obce Horní Suchá je situováno 
v prostoru zájmových území Ministerstva obrany. Na celé území zasahuje ochranné pásmo 
leteckých radiových zabezpečovacích zařízení, které je nutno respektovat. V tomto území lze vydat 
územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany ČR, VUSS Brno.
- výstavba souvislých kovových překážek (100 m x 20 m a více)
- výstavba větrných elektráren
- stavby nebo zařízení vysoké 30 m a více nad terénem
- stavby, které jsou zdrojem elektromagnetického záření

V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren a výškových staveb nad 30 
m nad terénem území omezena nebo zakázána.

Stanovená pásma odpovídají legislativním předpisům platným v době zpracování územního plánu. 

2. SOCIODEMOGRAFICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY  

SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 

Soudržnost společenství obyvatel území, jako jeden z tří hlavních pilířů (předpokladů) 
udržitelného rozvoje území, odráží především sociodemografické podmínky a široce pojatý 
systém bydlení území. Obyvatelstvo, jeho bydlení, zaměstnanost (podmínky pro hospodářský 
rozvoj území) tvoří vzájemně propojenou strukturu osídlení, která se postupně vyvíjí (se značnou 
setrvačností). 

     V této části územního plánu je provedeno doplnění a aktualizace dostupných podkladů 
vzájemně propojeného systému obyvatelstvo -  bydlení – zaměstnanost, včetně širších vazeb. 
Zaměstnanost (především v regionálním pohledu) má prvořadý význam pro prosperitu většiny 
sídel, včetně řešeného území. Zjištění těchto podmínek slouží pro formulování koncepce 
rozvoje území obce (prognózy vývoje počtu obyvatel a bilance vývoje bytového fondu). Prognóza 
pak je východiskem pro přiměřený návrh ploch pro bydlení a navazující optimalizaci technické 
infrastruktury obce. Prognózy v územních plánech jsou obvykle mírně optimistickým odhadem 
optimálního vývoje.

Požadavek vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch vychází především z konkrétního 
textu stavebního zákona – znění § 55 odst. 3 stavebního zákona: „Další zastavitelné plochy lze 
změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené 
zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.“ Uvedený paragraf hovoří o 
změně územního plánu, je však logické, že ani výchozí návrh zastavitelných ploch územního plánu 
by neměl být proveden bez zdůvodnění a výhledové bilance vývoje počtu obyvatel a bytů pro 
období předpokládané platnosti územního plánu. Podobně i návrh technické infrastruktury, 
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zejména u větších obcí by měl být bilancován v rámci výhledů vývoje počtu obyvatel obce (nepřímo 
je tento požadavek obsažen v paragrafech stavebního zákona znění § 18(odstavec 4) a 
19(odstavec 1 bod j) stavebního zákona.

Na vývoj počtu obyvatel měly dlouhodobý vliv zejména tyto faktory:

 Poměrně výhodná příměstská poloha u města Havířova a i malá vzdálenost k jiným 
městům Ostravské aglomerace. 

 Výrobní funkce obce byla spojená především s těžbou uhlí už od 19. století.

 Negativní vlivy průmyslu a těžby na životní a obytné prostředí.

 Omezujícím faktorem rozvoje obce je vysoká úroveň nezaměstnanosti v obci i širším 
regionu.

Pro vývoj počtu obyvatel v minulosti (po r. 1869) je charakteristický dlouhodobý růst, který ustal 
v šedesátých letech minulého století. Následující pokles počtu obyvatel byl vyvolán důsledky těžby 
uhlí a migrací mladých rodin do blízkých měst (Havířova, Orlové, Karviné).  Rozsáhlá výstavba 
bytových domů v okolních městech nabízela před rokem 1990 dotované, tj. levné bydlení v 
bytových domech. Tato výstavba byla v omezeném rozsahu realizována i v řešeném území. Už 
v osmdesátých letech však byly patrné první změny, tj. růst poptávky po bydlení v rodinných 
domcích v příměstských polohách. Mírný růst počtu obyvatel obce pokračuje až do současnosti, 
s určitými ročními výkyvy, ale i rozdíly plynoucími z jednotlivých druhů evidence obyvatel (viz. 
oprava počtu obyvatel v průběžné evidenci ČSÚ vlivem sčítání z r.2011). 

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel od roku 1869 (prvního moderního sčítání) v řešeném území je 
patrný z následující tabulky:

Rok 1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2012 prognóza
2025

obyvatel (abs.) 1476 1998 3805 4501 5298 4498 3974 4315 4370 4511 4750

Tab. Vývoj počtu obyvatel po r. 2001 v řešeném území (zdroj: ČSÚ)

rok stav 1.1. narození zemřelí
přistěhov

aní
vystěhov

aní
přirozená 

měna
saldo 

migrace
změna 
celkem

2001 4 360 38 55 140 152 -17 -12 -29

2002 4 331 39 44 197 130 -5 67 62

2003 4 393 36 42 175 96 -6 79 73

2004 4 466 49 44 150 133 5 17 22

2005 4 488 32 43 142 135 -11 7 -4

2006 4 484 42 49 147 117 -7 30 23

2007 4 507 51 51 117 126 - -9 -9

2008 4 498 45 47 140 124 -2 16 14

2009 4 512 39 47 128 107 -8 21 13

2010 4 525 48 52 174 136 -4 38 34

Oprava s ohledem na výsledky sčítání 2011 -135

2011 4 424 45 51 238 145 -6 93 87

2012 4 511

Průměr 2001-2011 42 48 159 127 -6 32 26
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Podle nejnovějších údajů (ČSÚ) bylo v obci na začátku r. 2012 - 4511 bydlících obyvatel. 
Vývoj počtu obyvatel v řešeném území je možné z hlediska obecných demografických podmínek 
(pokles počtu obyvatel v některých regionech – Moravskoslezském kraji jako celku), především ve 
městech, považovat za příznivý. Faktorem pozitivně ovlivňujícím vývoj počtu obyvatel po r. 2001 je 
kladné saldo migrace. Ukazatele vývoje přirozenou měnou nejsou příznivé a to ani ve 
střednědobém výhledu. Migrace vykazuje v jednotlivých letech značnou variabilitu (což je dáno 
zejména velikostí obce, ale i kolísáním bytové výstavby).  

Věková struktura obyvatel je mírně příznivá, vykazuje podprůměrné zastoupení obyvatel v 
poproduktivním věku ve srovnání s Moravskoslezským krajem (r. 2011). Podíl dětí (věkové skupiny 
0-14 let) je nad průměrem kraje. Dlouhodobý vývoj bude doprovázet „stárnutí“ obyvatel, které se 
promítá do potřeb školských a sociálně zdravotních zařízení (komunálního plánování). 

Tab. Počet obyvatel a věková struktura v řešeném území - srovnání s Moravskoslezským 
krajem 
(zdroj: ČSÚ, předběžné výsledky sčítání 2011)

Kraj, okres, obec
Obyvatelstvo 

celkem

v tom v tom podle věku

muži ženy 0 - 14 let 15 - 64 let
65 a více let 

včetně nezjištěno

Horní 
Suchá

4467 2 248 2 219 697     3 114 656

100% 50,3% 49,7% 15,6% 69,7% 14,7%

Moravskoslezský
kraj

100% 48,9% 51,1% 14,5% 70,0% 15,5%
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V předcházející ÚPD bylo uvažováno s růstem počtu obyvatel na 4650 obyvatel v roce 2020. 
Skutečný vývoj prognózu do značné míry potvrdil. S tímto trendem je reálné uvažovat i v 
následujících letech. Během očekávané platnosti územního plánu je možno předpokládat další 
mírný růst počtu obyvatel v obci na cca 4750 obyvatel v r. 2025. V úvahu jsou brány vlastní 
pozitivní předpoklady řešeného území (příměstská poloha a zájem o bydlení), tak i širší podmínky 
regionu (nezaměstnanost, „problematický výhled demografického vývoj v ČR i regionu do značné 
míry závislý na migraci z jiných zemí“). 

Předpokládaný vývoj počtu obyvatel během návrhového období je podmíněn přiměřenou 
nabídkou pozemků pro bydlení, zvýšením nabídky pracovních míst v obci a regionu a zlepšením 
kvality životního a obytného prostředí.

HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

Jak již bylo naznačeno v předchozích kapitolách – hospodářské podmínky jsou obvykle 
základním faktorem rozvoje sídel s nemalými důsledky i do sociální oblasti (soudržnosti obyvatel 
území), eventuálně dopady na životní prostředí. O významu hospodářských podmínek svědčí i 
to, že jsou hodnoceny jako jeden ze tří základních pilířů udržitelného rozvoje území.
Možnosti ovlivnění hospodářských podmínek území jsou dány řadou faktorů. Od makroekonomické 
politiky, regionálních dotací až po možnosti využití přírodních zdrojů. V rámci územních plánů 
jednotlivých obcí jsou možnosti obvykle menší a výrazně diferencované v závislosti na širší sídelní 
struktuře a přírodních podmínkách území.

Územní plán vnímá hospodářské podmínky území zejména plošně (z hlediska lokalizace a 
potřeby ploch pro podnikání) a komplexně – především skrze ukazatele nezaměstnanosti obyvatel 
a mzdové úrovně (sociálně ekonomických podmínek, koupěschopné poptávky v regionu). 
Vyhodnocení ukazatelů hospodářských podmínek je omezeno dostupností adekvátních dat, 
například o mzdové úrovni, regionálním produktu, příjmech, ale i například rentabilitě těžby, využití 
přírodních zdrojů.

Z hlediska struktury zaměstnanosti jsou služby stále častěji hlavním zdrojem pracovních míst 
v území, zatímco tradiční průmysl i přes svou pokračující plošnou expanzi vykazuje obvykle 
relativní a mnohdy i absolutní úbytek zaměstnanosti. Zejména v posledních letech se však ukazuje, 
že „umělá“ podpora třetího sektoru (například rozvoj rekreace nebo služeb, často financovaný 
přímo z rozpočtových prostředků) není dostatečným a stabilním rozvojovým faktorem území. 
Odhad přirozeného hospodářského potenciálu území je vždy obtížný, přitom zásadní pro rozvoj 
většiny území, zpřesnění koncepce rozvoje území. V řešeném území se nacházejí rozsáhlé plochy 
využívané pro podnikání (spojené s těžbou uhlí, která je však již výrazně utlumena). Prvotním 
úkolem je optimální transformace těchto ploch (browfieldů) pro jiné účely, většinou opět pro 
podnikání.

Předběžné výsledky sčítání z roku 2011 uvádějí 2084 ekonomicky aktivních obyvatel (sčítání r. 
2001 - 2011) v řešeném území. Za prací vyjíždělo mimo obec 1076 obyvatel, do obce dojíždělo 
1381 obyvatel (r. 2001, aktuální údaje ze sčítání 2011 budou k dispozici na konci roku 2012).  
Počet pracovních míst v řešeném území je odhadován na cca 2000 a to především ve výrobě, 
stavebnictví, službách, dopravě a zemědělství. Obyvatelé obce vyjíždějí za prací především do 
blízkého Havířova, Karviné, Stonavy a Ostravy. Závislost řešeného území na pracovních 
příležitostech v dojížďkovém regionu zřejmě vzroste, do značné míry je přirozená  zejména s 
ohledem na strukturu pracovních příležitostí. Je odrazem dělby funkcí v sídelní struktuře regionu, 
pozitivem je rozvoj průmyslových zón v řešeném území (Důl František, výhledově cca 1000 
pracovních míst) i okolí.  
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Tab. Vývoj ekonomické aktivity (zdroj: ČSÚ, předběžné výsledky sčítání 2011)
Skupina obyvatel - sčítání 26.3.2011 1.3.2001 3.3.1991

Ekonomicky aktivní 2084 2071 1915

Nezaměstnaní 319 425

míra nezaměstnanosti 15,3% 18,7%

Srovnání – míra nezaměstnanosti – průměr ČR

míra nezaměstnanosti 9,8% 9,3% 2,3%

Na území obce bylo v r. 2010 evidováno ČSÚ 691 podnikatelských subjektů, z toho nejvíce 
v oblasti obchodu, prodeje a opravách motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství, 
přičemž největší počet (532) zaujímají podnikatelé – fyzické osoby. Pouze 6 podniků má 50 a více 
zaměstnanců, z toho je pouze 1 podnik, který má nad 250zaměstnanců.  

Okres Karviná patří z hlediska dlouhodobé úrovně nezaměstnanosti k velmi postiženým 
okresům v rámci Moravskoslezského kraje a zejména při srovnání celé České republiky. Míra 
nezaměstnanosti v řešeném území je v současnosti velmi vysoká - výrazně vyšší než průměr ČR. 
Z celkového pohledu je potřeb vnímat možnosti zaměstnanosti obyvatel jako výrazně 
omezujících faktor pro rozvoj řešeného území. V roce 2011 byla průměrná míra 
nezaměstnanosti ve Horní Suché (podle předběžných výsledků sčítání z r. 2011) 15,3% (319 
osob).   

Vzhledem k úrovni nezaměstnanosti, nabídce pracovních příležitostí v řešeném i širším území 
je úkolem územního plánu posílení nabídky ploch pro podnikání, zejména však intenzifikací využití 
stávajících ploch (zlepšení využití stávající technické infrastruktury, obslužnosti ploch, dále pak i 
optimalizace funkčního využití ploch pro podnikání). 

BYDLENÍ 

Počet obydlených bytů v řešeném území je na začátku roku 2012 odhadován na cca 1640.
Podle definitivních výsledků sčítání bylo v roce 2001 v obci 1567 trvale obydlených bytů, z toho 585 
v bytových domech, 89 bytů byly tzv. „trvale neobydlené byty“, signalizující rezervy v intenzitě 
využití bytového fondu. 

V obci je cca 90 jednotek druhého bydlení (jehož nemalou část tvoří tzv. neobydlené byty), 
zahradní chatky a jiné objekty, které jsou využívány k různým formám bydlení. Otázkou zůstává 
započtení např. zahradních chatek a tzv. objektů pro uskladnění výpěstků apod. do bydlení, 
mnohdy vykazují nadprůměrnou kvalitu vybavení. Růst druhého bydlení i po r. 1990 vykazuje 
značnou dynamiku, ani řešené území není v tomto směru výjimkou. 

Tab. Bytový fond v řešeném území (zdroj: ČSÚ, definitivní výsledky sčítání 2001)
trvale 

obydlené 
byty celkem

trvale 
obydlené 
byty v RD

počet trvale 
obydlených 
rodinných 

domů

trvale
obydlené
byty v BD

neobydlené 
byty celkem

neobydlené 
byty 

nezpůsobilé 
k bydlení

nové RD-
postavené 
1991-2001

průměr. 
stáří trvale 
obydlených 

domů
1567 977 799 585 89 14 62 45

Předběžné výsledky sčítání z roku 2011 přinesly dosud pouze údaje o obydlených bytech, kde 
je hlášena minimálně 1 trvale bydlící osoba. Počet těchto trvale obydlených bytů nezahrnuje 
všechny (obvykle) obydlené byty. Zpřesnění přinesou definitivní výsledky sčítání, které i s ohledem 
na metodiku Evropské unie přechází k evidenci obvykle obydlených bytů (hlavního = prvního 
bydlení). Počet obvykle obydlených bytů (první bydlení) a počet jednotek druhého bydlení byl 
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odhadnut na základě nové bytové výstavby, ale i evidence iRSO (informačního systému registru 
sčítacích obvodů, ČSÚ).  

Tab. Bytový fond (zdroj: ČSÚ, předběžné výsledky sčítání 2011)
Sčítání – rozhodné datum 26.3.2011 1.3.2001 3.3.1991

Obyvatel 4 467 4370 4315
Trvale obydlené byty (ČSÚ) 1 543 1567 1510

Zalidněnost bytů (obyvatel/byt) 2,90 2,79 2,86

První bydlení-bytů (odhad) 1640 1580 1510

Zalidněnost bytů (obyvatel/byt) 2,72 2,77 2,86

Druhé bydlení (odhad) 90 80 70

     V období  2001-2011 bylo v obci získáno 116 nových bytů (podle ČSÚ). Obec Horní Suchá v
roce 2012 kolaudovala obytný dům na ul. Stonavská. V domě bude celkem 20 bytových jednotek, z 
toho 10 bytů bude přidělováno jako byty sociální.  

Tab. Nová bytová výstavba v posledních letech (zdroj: ČSÚ)
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

dokončené byty 6 10 25 12 5 9 1 17 8 12 11

Očekávaný rozsah nové bytové výstavby během návrhového období bude ovlivňovat:   

- Odpad bytového fondu v rozsahu asi 0,3% z výchozího počtu bytů ročně, přitom často nepůjde 
o fyzický odpad (demolice), ale spíš o slučování bytů, nebo převod na druhé bydlení apod. 

- Neustálé zmenšování průměrné velikosti domácnosti (růst podílu jednočlenných domácností 
důchodců, rozvedených a samostatně žijících osob apod.). Okrajovým faktorem je i možné 
snížení rozsahu soužití domácností. Růst soužití domácností, který probíhá v posledních 
letech, není možno považovat (především ve vesnické zástavbě) za jednoznačně negativní 
proces. Dochází tím jak k efektivnějšímu využívání obytných kapacit, tak i k posilování sociální 
soudržnosti obyvatel (zejména na úrovni vlastních rodin).

- Změna počtu obyvatel, tj. očekávaný růst počtu obyvatel vyvolá potřebu cca 70 bytů.

V řešeném území je možno považovat za reálné získání cca 12-15 nových bytů ročně 
(celkem cca 200-210 bytů, z toho cca 60 bytů v bytových domech) v období 2012-2025. Max. 
u 1/5 je možné jejich získání bez nároku na nové plochy vymezené územním plánem jako 
návrhové (nástavby, přístavby, změny využití budov, v zahradách, prolukách v zástavbě apod.). 

Závěrem je však nutno poznamenat, že při odhadu reálné potřeby nových ploch pro obytnou 
výstavbu v řešeném území byly vzaty tyto faktory:

 Z pohledu ČR, ale i atraktivnějších území kraje jsou tržní ceny stavebních pozemků v Horní 
Suché spíše podprůměrné, úroveň daně z nemovitostí je všeobecně nízká (obec nepřijala 
zvýšené koeficienty), neexistuje výraznější tlak na prodej nemovitostí a zejména pozemků.

 Tradice držby pozemků v rozptýlené zástavbě, která je prodávána spíše rodinným 
příslušníkům, známým. 

 Zda nová výstavba bude na plochách vymezených územním plánem realizována, závisí na 
připravenosti a tržní dostupnosti pozemků (zda budou k prodeji nabídnuty), jejich ceně, na 
celkové ekonomické situaci (např. veřejné podpoře nové bytové výstavby apod.).  
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 S ohledem na poměrně atraktivní příměstskou polohu sídla nelze vyloučit zájem o novou 
výstavbu bytů i ze širšího okolí (měst Havířova, Karviné), které mají omezenou nabídku 
ploch na vlastním území. 

Z uvedeného důvodu je doporučováno zvažovat i s plošnými rezervami pro novou obytnou 
výstavbu (cca 50%). Při průměrné velikosti parcel cca 1300 m2 na rodinný dům je potřeba 
uvažovat s plochou cca 25,4 ha (po započtení rezerv) pro výstavbu RD. Rezervy by měly sloužit 
i na pokrytí ploch pro komunikace a ploch, které při vlastní zástavbě nejsou využitelné (cca 20% 
ploch podle skutečných podmínek navržených lokalit). Pokud by nebyla realizována zástavba 
v bytových domech nebo jen ve velmi omezené míře, lze očekávat zvýšení zájmu o výstavbu 
RD a tím i zvýšení potřeby nových zastavitelných ploch pro individuální bydlení o 5-7ha.

Tab. č. Vývoj počtu obyvatel a bytů v řešeném území

obec
-část obce

obyvatel bytů Úbytek
bytů

rok 2012 2025 2012 2025 do r. 2025
celkem 4511 4750 1640 1800 40 až 50
z toho v BD 1600 1650 600 640 20

obec
-část obce

nových bytů do r. 2025 druhé bydlení
v bytových 

domech 
(BD)

v rodinných 
domech 

(RD)

Plocha [ha] obytných jednotek
BD RD r. 

2005
r. 

2025
řešené území (50) (130) 90 110
řešené území 60 150

Údaje v závorkách odpovídají očekávanému počtu bytů realizovaných na nových plochách 
vymezených v územním plánu obce jako návrhové. Mírný nárůst druhého bydlení o cca 20 bytů se realizuje 
zejména formou „odpadu“ trvale obydlených bytů. 
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3. KONCEPCE ROZVOJE OBCE, VARIANTNÍ ŘEŠENÍ, VYHODNOCENÍ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 

3.1. KONCEPCE ROZVOJE OBCE 

Řešeným územím je katastrální území obce Horní Suché.
Hlavní zásadou při návrhu územního plánu je zajistit předpoklady pro všestranný trvale 

udržitelný rozvoj obce Horní Suchá. 
Koncepce rozvoje obce vycházela dále z těchto stanovených zásad:
- Stanovit takový rozvoj osídlení, aby při požadavcích a potřebách vztahujícím se k tomuto 

území byly zachovány co možná největší a nejsouvislejší plochy volně prostupné 
krajiny a existující přírodní hodnoty zabezpečující alespoň částečnou  vyváženost jinak 
silně urbanizovaného území.

- Vymezit rozvojové plochy tak, aby mezi zastavitelným územím mohly být vytvořeny 
koridory zeleně, zabezpečující optimální prostupnost územím obce s ohledem na již 
existující limitní faktory a stávající zástavbu. Při tomto návrhu zároveň zohlednit stávající 
přírodní prvky (vodní toky a plochy, souvislé lesní celky i menší plochy krajinné zeleně).

- Pro zlepšení krajinného rázu kolem průmyslových areálů a skládky doplnit území o další 
pásy zeleně s návazností na stávající plochy krajinné zeleně. 

- Při řešení funkčních ploch zastavitelného území byla stanovena zásada, aby rozvoj 
jednotlivých funkčních složek (bydlení, výroba, aj.) navazoval na již existující 
základní organizaci funkčního využití území obce a vzájemně se nevylučoval. 

- U jednotlivých urbanistických celků (Kouty, Podolkovice, centrální část obce, 
severozápadní průmyslová oblast) soustředit zastavitelné plochy do ucelených 
zastavitelných území, vytvářejících předpoklady pro efektivní využití investic do dopravní 
a technické infrastruktury. 

Při koncipování rozvoje dle výše uvedených zásad byl brán v úvahu i potřebný soulad 
s nadřazenou územně plánovací dokumentací, především v oblasti dopravy a technického 
vybavení. Výrazně limitujícími prvky při rozvoji obce se staly a i nadále budou vedení a trasy 
nadřazené dopravní a technické infrastruktury.

Základní urbanistická koncepce rozvoje Horní Suché vycházela také z faktu, že větší část 
území obce se nacházela a zčásti i v současnosti nachází pod vlivy důlní činnosti, v jejichž 
důsledku došlo především v severní části obce k rozsáhlé asanaci téměř veškeré původní zástavby 
obce, situované dříve v částech Podlesí a Paseky. Rozvoj obce se tak postupně přesunul do území 
jižně od silnice II/475, především do částí Kouty a Podolkovice, které nebyly a nejsou ovlivněny 
důlní činností.

Specifickým rysem obce je roztroušený způsob zástavby (charakteristický pro slezskou 
oblast), který s sebou přináší řadu záporů (mimo jiné větší finanční nároky při výstavbě technické 
infrastruktury, komunikací, jejich údržbě a obnově) a rozsáhlé lokality bývalých dělnických kolonií, 
tvořené nízkopodlažní zástavbou rodinných většinou dřevěných dvojdomků. 

S ohledem na výše uvedené umísťujeme novou výstavbu pro bydlení a občanskou 
vybavenost tak, aby spolu se stávající zástavbou vytvářela kompaktnější celky. Jedná se 
především o území kolem centrální části obce mezi žel. vlečkou a žel. tratí a o místní části Kouty a 
Podolkovice, jižně od žel. tratě. Místní části Kouty a Podolkovice zůstanou však i nadále odděleny 
od centrální části, protože se mezi nimi nachází poměrně široký koridor s venkovními vedeními VN 
a VVN a železniční tratí. Stávající rozsáhlé kolonie rodinných domů navrhujeme ponechat a doplnit 
novou zástavbou v místech, kde došlo k demolici původní zástavby. Předpokládáme, že původní 
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zástavba v koloniích bude postupně nahrazována novou výstavbou, funkční využití však zůstane 
zachované. 

V západní a východní okrajové části k.ú. Horní Suchá ponecháváme rozptýlenou zástavbu 
doplněnou pouze o menší nové obytné plochy. Právě tyto části území jsou vhodné pro vytvoření 
koridorů volně prostupné krajiny spojující vzájemně severní a jižní rozsáhlé plochy lesních porostů 
a údolní nivu kolem potoka Sušanka se zachovalou doprovodnou zelení. Tyto koridory zároveň 
podporují funkčnost vymezených prvků místního územního ekologické stability a spolu s nimi 
dotváření kostru přírodní stability prostředí. 

Význam centrální části obce je podpořen návrhem nových ploch občanského vybavení, ploch 
smíšených obytných i v některých lokalitách požadovanou hustší formou obytné zástavby (řadové 
rodinné domy, bytové domy). 

V návaznosti na stávající plochy průmyslové výroby, skladů, výrobních služeb a areály jiných 
podnikatelských aktivit se počítá s jejich hlavním rozvojem v severozápadní části k.ú. Horní Suchá, 
v území ohraničeném ul. Dělnickou a ul. Osvobození. Podnikatelské aktivity v oblasti středního a 
drobného podnikání, u níž se nepředpokládá negativní dopad na okolní obytnou zástavbu, jsou 
umístěny po obvodu tohoto území, na styku s obytnou zástavbou. S rozvojem průmyslové výroby, 
která by mohla mít určitý negativní dopad na okolní zástavbu se počítá v území, které bylo 
využíváno pro důlní činnost. Jedná se o areál bývalého Dolu František, nyní průmyslovou zónu 
František, a navazující plochy severně a jižně od ní. Kromě této skutečnosti hovoří pro umístění 
průmyslové výroby do této oblasti i dosti velká vzdálenost od obytné zástavby. Návrhem 
obslužných komunikací zajišťujících příjezd k novým plochám průmyslové výroby je podpořeno 
úsilí o odklon nákladní dopravy mimo centrální část obce. 

Dílčí rozvoj podnikatelských aktivit je navržen ještě při východním okraji katastrálního území 
v návaznosti na areál Dolu Darkov, závod 3, který se nachází na hranicích k.ú. Stonava. Jedná se 
plochy dříve využívané pro doprovodná zařízení a provozy navazující na činnost dolu. 

Urbanistická koncepce funkčního využití je podporována navrženou koncepcí dopravy a 
zároveň ovlivňována nutností zabezpečení průchodu nadřazených silničních tahů, především 
přeložky silnice I.třídy Havířov – Třanovice a dále přeložky silnice III/4744 od Havířova – Prostřední 
Suché. 

3.2. VYHODNOCENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K TRVALE UDRŽITELNÉMU 
ROZVOJI

Trvale udržitelného rozvoje území je postaveno na třech základních pilířích:
- soudržnost společenství obyvatel – sociodemografický pilíř
- hospodářský rozvoj – ekonomický pilíř
- životní prostředí -  environmentální pilíř

Pro hodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje dotýkající se řešeného území jsou 
základním výchozím dokumentem ÚAP Moravskoslezského kraje (Atelier T-plan, s.r.o., r. 2011 a 
2009). K hodnocení zde byla použita základní 7 stupňová škála, hodnotící převahu silných nebo 
slabých stránek pilířů udržitelného rozvoje (životního prostředí, hospodářských podmínek, 
soudržnosti obyvatel území). Výhodou je srovnání provedené na úrovni celého kraje a po dvě 
období, rok 2009 a první aktualizace v r. 2011. 

Výsledné hodnocení v rámci vlastního územního plánu se liší velmi mírně lepším 
hodnocením podmínek životního prostředí (zejména s ohledem na kvalitu obytného prostředí, 
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zastoupení zeleně, blízkost rekreačně využívané Těrlické přehrady i Beskyd). Celkové hodnocení 
však zůstává negativní.

Tab. Hodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje dotýkající se řešeného území
Pilíř-podmínky hodnocení (hodnoty: 1-nejlepší, 4-průměrné, 7-nejhorší)

ÚAP MSK 
r. 2011

v závorce r. 2009

ÚAP SO ORP
Havířov – 2012

v závorce  r. 2010

výsledné hodnocení 
územního plánu

Životní prostředí 7 – velmi špatné (7) 5 – podprůměrné 
(6)

6 – špatné

Soudržnost obyvatel 
území

3 – nadprůměrné (3) 3 –nadprůměrné (4) 3 – nadprůměrné

Hospodářské podmínky 
území

4 – průměrné (3) 4 – průměrné (4) 4 – průměrné 

Dále je provedeno i srovnání s ÚAP SO ORP Havířov (aktualizace r. 2010), zde je celkově 
hodnocena vyváženost pilířů udržitelného rozvoje kategorií 2c, tj. jako obec s vyváženými a 
pozitivně hodnocenými podmínkami u dvou pilířů – hospodářského a soudržnosti obyvatel území, 
s negativně hodnocenými podmínkami životního prostředí (podle metodiky MMR). Tento podklad 
prvotně obsahuje 7 stupňovou škálu, vhodnou pro vzájemnou srovnatelnost jednotlivých 
hodnocení. Vnímání kladného hodnocení hospodářského pilíře je do značné míry dáno pozitivními 
posuny v nezaměstnanosti a aktivním postojem obce (úspěšným rozvojem průmyslové zóny a 
využitím brownfields).  

Pro srovnání byla využita i nejnovější aktualizace RURÚ SO ORP Havířov z r. 2012, u které 
bylo provedeno výsledné hodnocení podle metodiky MMR – obec je shodně s předchozí 
aktualizací hodnocena kategorii 2c. Současně je v předchozí tabulce provedeno i  zjednodušené  
srovnání v rámci 7 bodové stupnice ostatních dokumentů.  

Pozitivem celkového srovnání jednotlivých podkladů je značná míra jejich shody, která 
není zdaleka obvyklou skutečností v jiných SO ORP.

Řešené území vykazuje z hlediska udržitelnosti rozvoje území výrazně ohrožení z 
hlediska podmínek životního prostředí, ale i velmi mírné ohrožení hospodářského rozvoje 
(zejména z hlediska zaměstnanosti obyvatel v širším regionu pohybu za prací). Jako špatné 
(z pohledu celého regionu – ORP Havířov) až velmi špatné z hlediska širších poměrů ČR je možno 
hodnotit podmínky životního prostředí. Příčinou jsou zejména dlouhodobě nevyhovující  kvalita 
ovzduší, zatížení území průmyslovou činností, dopady těžby, provozu skládky odpadů a dopravou, 
špatná kvalita vod. Situaci je potřeba vnímat diferencovaně – výrazně horší na severu řešeného 
území, horší na jihu, čemuž odpovídá i celkové koncepční řešení územního plánu, kde jsou obytná 
zástavba i občanská vybavenost situovány do střední a jižní části k.ú. Horní Suchá. 

Lze očekávat mírné zlepšení životního prostředí po realizaci navrhované kanalizační sítě
v obci a uvedení do provozu již realizované části splaškové kanalizace v Koutech a Podolkovicích 
(zlepšení stavu kvality vod) a po realizaci plánovaných dopravních staveb, především přeložky 
silnice I.třídy (snížení emisí a hluku v dotčených územích). Negativnímu dopadu skládky na životní 
prostředí, zejména na nejbližší obytnou zástavbu, nelze zcela zabránit a to i přesto, že území 
ovlivňuje příznivý převažující jihozápadní směr větru (v ÚAP chybně uvedeno severozápadní). Pro 
částečné zmírnění dopadů bylo navrženo rozšíření pásu ochranné zeleně kolem skládky. Pro 
umístění nových zastavitelných ploch bydlení byla dodržena vzdálenost min. 500m od skládky 
TKO, což dle platných předpisů (normy) odpovídá doporučené min. vzdálenosti skládky od objektů 
trvalého bydlení. 
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S ohledem na funkci obce ve struktuře osídlení (především bydlení a výroba) a přírodních 
podmínek jejího rozvoje je předpokladem udržitelnosti rozvoje řešeného území posílení 
hospodářského podmínek v rámci širšího regionu (realizace průmyslových zón v SO ORP Havířov, 
ale i např. Karviná, Frýdek-Místek). Ve vlastním řešeném území pak další posílení obytné funkce 
obce, při minimalizaci dopadů v oblasti životního prostředí (zejména omezení negativních vlivů 
intenzivní výrobní činnosti v severní části řešeného území).

Posílení obytné funkce obce je navrženo především v částech s nejméně zatíženým 
životním prostředím v rámci obce, resp. v částech nejméně zatížených vliv dopravy, částečně i 
průmyslu. Zástavba je navržena tak, aby i při předpokládaném růstu obyvatel, byla mimo jiné co 
nejméně narušena organizace zemědělského půdního fondu a aby byl co nejvíce zachován okolní 
krajinný ráz. Jsou proto využity proluky a plochy navazující na stávající osídlení s cílem dotvořit 
zástavbu do kompaktních územních celků. 

Pro posílení hospodářských podmínek je navrženo rozšíření ploch průmyslu, drobné 
výroby a podnikatelských aktivit v návaznosti území, kde se již v současnosti úspěšně rozvíjí 
průmyslová zóna František a to mimo dotyk s obytnou zástavbou. Zároveň jsou však u funkčních 
ploch průmyslu (ploch VP) stanoveny omezující podmínky pro činnosti, které by vedly ke zhoršení 
kvality ovzduší.   

Optimalizace funkcí řešeného území s ohledem na vlastní podmínky území i širší region je 
předpokladem přiměřeného rozvoje Horní Suché, který by však neměl překročit limity obce (jak 
z hlediska tradice zástavby, zachování dobré sociální soudržnosti obyvatel, tak i podmínek 
vybavenosti obce). 

Územní plán vychází ze silných stránek území obce Horní Suchá a eliminuje následující 
slabé stránky tohoto území. 

Slabé stránky:

- Negativní ovlivnění odtokového režimu území deformací krajiny a vznikem bezodtokových 
kotlin v důsledku důlní činnosti. 
Odtokové kotliny nepředstavují pro rozvoj obce problém. Nacházejí se v místech, kde se 
nepředpokládá rozšíření zástavby obce, v místech s přírodním prostředím, které je i 
v územním plánu pro tento účel ponecháno jako plochy přírodní a krajinné zeleně.  

- Riziko lokálních povodní z menších toků s nedokonalou protipovodňovou ochranou.
K eliminaci záplav jsou navrženy suché retenční nádrže.

- Vodní útvary povrchové i podzemní vody v celém území ORP Havířov jsou označeny za 
rizikové z hlediska nebezpečí znečištění.
Na území obce Horní Suchá je navrženo rozšíření kanalizační sítě, která by měla z velké části 
eliminovat toto znečištění.

- Vedení zatížených silnic I/11 a II/475 zastavěným územím obce spojené s nadměrným imisním 
a hlukovým zatížením.
Odklon dopravy mimo obytnou zástavbu je řešen plánovanou přeložkou silnice I.třídy a 
vytvořením územní rezervy pro přeložku silnice II/475. 

- Výskyt lokalit evidovaných jako stará ekologická zátěž.
Je řešeno – viz kap. Životní prostředí.

- Znečištěné životní prostředí přilehlou skládkou – severozápadní směr větru ovlivňuje bydlení 
v blízkosti skládky.
Vysvětlení viz text výše.   

- Výskyt střetů mezi prvky ÚSES a komunikacemi a vedením energetických sítí.
Střetům na území obce nelze vzhledem k velkému množství tras dopravní a technické 
infrastruktury zabránit. Jsou však eliminovány na nejmenší možnou míru. Trasy jednotlivých 
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biokoridorů byly navrženy tak, aby křížily stávající i navrhované liniové stavby v co nejkratší 
vzdálenosti.

- Výraznější úbytek zemědělské půdy ve sledovaném období 2003 až 2010.
Obec vykazuje trvalý růst počtu obyvatel. V území přetrvává značný zájem o rozvoj ploch 
bydlení. 
Snaha o eliminaci záboru ZPF vedla k následujícím opatřením: 
- Při návrhu ploch bydlení byly využívány plochy uvolněné po demolicích staré obytné 
zástavby – týká se to především lokalit v koloniích. 

- Při návrhu zastavitelných ploch, zejména ploch průmyslu, byly převážně využity lokality, 
které v minulosti sloužily pro důlní činnost a po asanaci důlních zařízení a areálů byly 
rekultivovány. 

- Špatný stav kanalizační sítě způsobený vlivem důlních otřesů.
Územní plán ponechává všechny stávající řady ve svých trasách. Řešení jejich rekonstrukce 
z důvodu špatného technického stavu není předmětem územního plánu.

- Obec Horní Suchá nemá vybudovanou vlastní ČOV, je závislé na Havířovu.
Řešení koncepce odkanalizování obce vychází z dlouhodobé strategie, která vždy počítala 
s napojením kanalizačních řadů obce na ČOV v Havířově. V územním plánu proto není 
počítáno s vybudováním nové ČOV.

- Nedostatečná úroveň plynofikace v obci Horní Suchá (pouze 50 % napojených domů).
V územním plánu je řešena možnost napojení části území obce, kde doposud není realizována 
plynovodní síť, na zdroj CZT. Jedná se o území kolonie finských domků severně od železniční 
vlečky. Pro napojení tohoto území na zdroj CZT je navržen koridor pro vedení tepla 
z průmyslové zóny František.

- Relativně starý bytový fond zejména v obci Horní Suché.
- Zdevastovaný bytový fond v oblastech s výskytem nepřizpůsobivých občanů.

V rámci územního plánu se předpokládá postupná obměna dožívající obytné zástavby 
v koloniích za novou výstavbu – funkce bydlení je v těchto koloniích zachována. 

- Málo turistických atraktivit. 
Vzhledem k charakteru území nebude území ani do budoucna atraktivní lokalitou z hlediska 
turistiky. V územním plánu je navržen pouze rozvoj cykloturistické dopravy formou cyklistických 
tras a stezek.  

- Vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných nad 12 měsíců vyvolávající vážné sociální 
problémy.
Nelze řešit v územním plánu.

Silné stránky:

- Dostatečný systém nakládaní s odpady, vč. biologicky rozložitelného odpadu a dostatečná 
kapacita skládky DEPOS v obci Horní Suchá.

- Na místě hald (odvalů apod.) byla provedena rekultivace.
- Vymezeny prvky ÚSES včetně upřesněných tras regionálního ÚSES, většina prvků ÚSES je 

vymezena ve stávajících lesních porostech.
- V krajině se nachází velké množství rozptýlené zeleně (menší enklávy lesů, zeleň podél toků, 

aleje apod.), které doplňují ÚSES a podporují stabilitu krajiny. 
- Obec je napojena na ČOV, která má dostatečnou kapacitu.
- Část zástavby je zásobována dodávkami tepla z centrální tepelné soustavy. 
- Hustá sít distribučních stanic a vedení VN.
- SO ORP Havířov je jeden z nejlépe vybavených regionů vodovodem v ČR.
- Poloha na významné celostátní železniční trati (trať č. 321).
- Dobrá dostupnost města Havířov veřejnou hromadnou dopravou jak z hlediska počtu spojů, 

tak z hlediska délky trvání cesty.
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- Pokračující růst počtu obyvatel.
- Trvalý růst bytů. 
- Široká nabídka občanské vybavenosti splňující základní a zčásti i vyšší požadavky a potřeby 

obyvatel (mimo jiné dostatečná nabídka a kapacita základních škol, široká nabídka i pokrytí 
zdravotnických služeb a sociální péče pro celé SO ORP a dobře dostupná komplexní 
zdravotnická péče v nemocnici v Havířově pro okolní obce).

- Postupný rozvoj průmyslové zóny František.

3.3. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ 

Variantní řešení není navrhováno, ani nebylo požadováno.   

3.4. ZASTAVĚNÉ A ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ 

Zastavěné území – je zpracováno a vymezeno na podkladě digitální katastrální mapy (stav kat. 
mapy ke dni 17.7.2012). Hranice zastavěného území byly ověřeny průzkumem v terénu. Zastavěné 
území je vymezeno ke dni 31.10.2012. 

Zastavitelné území – zahrnuje plochy určené územním plánem k zastavění. Zastavitelné 
plochy jsou vymezeny v následujících výkresech: 

I.B.1   Základní členění území
I.B.2.  Hlavní výkres
II.B.1. Koordinační výkres  

Výčet zastavitelných ploch je uveden v textové (výrokové) části I.A. ÚPn Horní Suchá v kap. 
3.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby. Přerušená číselná posloupnost 
zastavitelných ploch v tabulce č.1 odráží fakt, že chybějící zastavitelné plochy byly v průběhu 
projednávání územního plánu zrušeny. Z důvodu zachování přehlednosti celého procesu 
projednávání územního plánu, tj. vlastní provázanosti územního plánu s požadavky vzešlými 
z projednání, nedošlo k přečíslování zastavitelných ploch. 

3.5. ČLENĚNÍ ÚZEMÍ NA PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

Navrhovaná koncepce urbanistického rozvoje je prezentována v plochách s rozdílným 
způsobem využití. Území obce je členěno na plochy dle členění stanoveného ve vyhlášce č. 
501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V rámci územního plánu dochází k dalšímu členění 
těchto ploch, a to vzhledem k rozdílnému charakteru těchto ploch a potřebě zajištění příslušné 
funkce v území. 

Jako zcela nové funkční plochy byly vymezeny plochy krajinné zeleně a plochy sídelní zeleně. 
Rozdělení zeleně na samostatné další funkční plochy, nad rámce stanovený vyhláškou č. 501/2006 
Sb., vyvstalo s důvodu velkých rozdílů ve způsobu využití těchto ploch a potřeby jejich diferenciace 
jako samostatných funkčních ploch s rozdílnou mírou jejich ochrany. 

V územním plánu Horní Suchá je použito následující členění nad rámec vyhlášky č.501/2006 
Sb., ve znění vyhl. č. 431/2012 Sb.:
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Plochy bydlení: 
BI - plochy bydlení individuálního
BH - plochy bydlení hromadného
BX - plochy bydlení specifického

Podrobnější členění ploch bydlení umožní vzhledem k odlišnému charakteru zástavby 
zabezpečit vhodnější ochranu prostředí v příslušném typu ploch a lepší stanovení podmínek 
jejich využití vč.nezbytných podmínek prostorového uspořádání.

Plochy bydlení individuálního:
- Zahrnují především plochy obytné zástavby v rodinných domech, které jsou naprosto 

převažující. Dále zahrnují také další doplňkové a ojedinělé pozemky, které svým funkčním 
využitím a charakterem zástavby nejsou v kolizi s funkcí bydlení a neznehodnocují kvalitu 
daného prostředí.

Plochy bydlení hromadného:
- Hlavní a převažující funkcí je bydlení ve vícepodlažních bytových domech. Součástí ploch 

jsou i další stavby, zařízení a navazující pozemky, které svým funkčním využitím nesnižují 
kvalitu bydlení a slouží zejména obyvatelům v takto vymezených plochách. 

Plochy bydlení specifického:
- Zahrnují plochy bývalých dělnických (hornických) kolonií rodinných domů. Jedná se o 

zástavbu specifickou pro oblasti hornické činnosti v rámci bývalého Ostravsko-karvinského 
revíru. Zástavba se vyznačuje plánovitým založením a uspořádáním celé lokality a 
jednotným typem rodinného domu (dvojdomek). 

Plochy občanského vybavení:
OV -  plochy veřejné a komerční vybavenosti
OS -  plochy tělovýchovy a sportu
OH -  plochy veřejného pohřebiště

Podrobnější členění ploch občanského vybavení umožní vzhledem k odlišnému charakteru 
funkce zabezpečit nezbytnou ochranu a rozvoj zařízení a činností v příslušném typu ploch bez 
kolize s jinou nevhodnou činností a umožní také lepší stanovení rozdílných podmínek jejich 
využití. 

Plochy veřejné a komerční vybavenosti:
- Zahrnují všechny typy zařízení občanské vybavenosti – základní (veřejnou) vybavenost, 

která má zásadní význam pro správné fungování obce a zajištění základních potřeb 
obyvatel (správa, kultura, školství, sociální zařízení, ochrana obyvatel, zdravotnictví, aj.) a 
komerční (obchod, služby, ubytování, stravování aj.). Do ploch jsou zahrnuty i související 
veřejná prostranství a pozemky dopravní a technické infrastruktury. 

Plochy tělovýchovy a sport::
- Plochy sloužící pro sportovní činnost a obdobné volnočasové aktivity. Zahrnují i další 

doplňková zařízení a stavby  podporující tuto funkci a také související veřejná prostranství, 
dopravní a technickou infrastrukturu.

Plochy veřejného pohřebiště:
- Plochy zahrnují velmi specifická zařízení, která není možno sloučit v naprosté většině 

případů s jiným druhem občanské vybavenosti. Do těchto ploch jsou zahrnuty hřbitovy a 
jiné druhy veřejných pohřebišť – tato funkce je naprosto převažující. Kromě těchto zařízení 
jsou zde začleněny také další doplňková zařízení a stavby podporující tuto funkci a také 
související veřejná prostranství a plochy pro nezbytnou dopravní a technickou 
infrastrukturu.



II.A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

48

Plochy výroby a skladování:
VP - plochy průmyslové výroby a skladů
VD - plochy drobné výroby a výrobních služeb
VZ - plochy zemědělské a lesnické výroby

Plochy jsou členěny s ohledem ke zcela odlišným podmínkám funkčního využití, nárokům na 
dopravu a z důvodu rozdílných případných negativních vlivů na okolní prostředí. 

Plochy průmyslové výroby a skladů:
- Vymezují pozemky pro průmyslovou výrobu a skladování, skladové areály, výrobní služby 

velkého rozsahu a další činnosti s tímto souvisejícími, vč. pozemků dopravní a technické 
infrastruktury. Plochy zahrnují taková zařízení,u nichž nelze zcela vyloučit negativní vlivy na 
obytné a životní prostředí a jejichž negativní vlivy mohou přesáhnout hranici areálu nebo 
mohou omezovat svou činností využití navazujícího území pro obytnou zástavbu.  

Plochy drobné výroby a výrobních služeb:
- Zahrnují pozemky určené pro menší areály drobné a řemeslné výroby, výrobní služby. 

Jedná se o takové činnosti, u nichž nelze zcela vyloučit případný negativní vliv na životní 
prostředí (hluk, prašnost, doprava, aj.) a tudíž je nelze situovat do ploch obytné zástavby, 
avšak vhodným umístěním staveb na pozemcích a jinými opatřeními je možno eliminovat 
negativní vliv na navazující část obytné zástavby.

Plochy zemědělské a lesnické výroby:
- Plochy sloužící pro zemědělskou činnost spojenou s rostlinnou a živočišnou výrobou a 

zahrnující i další pozemky nezbytné pro zabezpečení provozu této výroby. Areály živočišné 
výroby s negativními vlivy přesahujícími většinou hranice vymezené  plochy zcela vylučují 
jejich umístění v návaznosti na obytnou zástavbu. 

- Do ploch jsou zahrnuty také zařízení lesního hospodářství a prvotního zpracování dřevní 
hmoty, bez dalšího průmyslového zpracování na jiné výrobky (celulózu, papír, apod.). Také 
tyto činnosti nejsou většinou slučitelné s obytnou funkcí a musí být umísťovány mimo přímý 
kontakt s touto zástavbou. 

Plochy dopravní infrastruktury:
DS - plochy silniční dopravy 
DD - plochy drážní dopravy

V souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. jsou plochy dopravní infrastruktury rozděleny na 2 typy 
ploch z důvodu odlišného způsobu využití:

Plochy silniční dopravy:
- Zahrnují plochy silnic a významných místních komunikací a dále pozemky dopravních 

zařízení. 
Plochy drážní dopravy:
- Zahrnují pozemky železničních tratí, železničních vleček vč. náspů, zářezů, mostků, apod., 

a zařízení pro drážní dopravu (stanice, zastávky, nástupiště, překladiště, apod.).   

Plochy technické infrastruktury:
TI - plochy vodního hospodářství a energetiky 
TO - plochy odpadového hospodářství

Plochy jsou členěny s ohledem ke zcela odlišným podmínkám funkčního využití, nárokům na 
dopravu a z důvodu rozdílných případných negativních vlivů na okolní prostředí. 
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Plochy vodního hospodářství a energetiky:
- Zahrnují pozemky zařízení určených pro zajištění zásobování vodou a pro odkanalizování a 

dále pozemky samostatných energetických zařízení. 
Plochy odpadového hospodářství:
- Zahrnuje plochu skládky odpadu, jako plochu se specifickým využitím neslučitelným s jinou 

funkcí. 

Plochy sídelní zeleně:
ZV - plochy veřejné zeleně
ZS - plochy soukromé zeleně

Rozdělení sídelní zeleně na další typy vyvstalo s důvodu velkých rozdílů v charakteru těchto 
ploch a odlišného způsobu využití a z toho vyplývající potřebě stanovení odlišných podmínek 
funkční a prostorové regulace. 

Plochy veřejné zeleně:
- Zahrnují pozemky určené jako nezastavitelné plochy zeleně veřejných prostranství a plochy 

parků. 
Plochy soukromé zeleně:
- Jedná se o oplocené samostatné plochy zahrad a sadů, které nejsou součástí ploch bydlení 

a které nelze ani využít jako plochy bydlení z důvodu existujících limitů využití území. 
Vymezení těchto ploch umožňuje využít efektivně menší zemědělské pozemky nevhodné 
pro velkoplošné obdělávání pro drobnou zemědělskou činnost (zahrady) s možností 
oplocení pozemků a výstavby menších doplňkových staveb. 

Plochy krajinné zeleně - K:

- Jedná se o plochy zahrnující lesní porosty na pozemcích, které nejsou uvedeny v katastru 
nemovitostí jako lesní pozemky, dále pozemky s ochranou a doprovodnou zelení kolem 
komunikací a vodních ploch. Do ploch jsou zahrnuty i přilehlé účelové komunikace 
zabezpečující přístup k těmto plochám zeleně.

3.6. POŽADAVKY NA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ, UMÍSŤOVÁNÍ, USPOŘÁDÁNÍ A 
ŘEŠENÍ STAVEB 

Požadavky na prostorové parametry byly využity v územním plánu velmi omezeně a pouze u 
těch funkčních ploch, kde to charakter staveb vyžadoval s ohledem na zachování určité struktury a 
uspořádání zástavby. 

Koeficient zastavění plochy u jednotlivých funkčních ploch byl stanoven s přihlédnutím na 
funkční využití a předpokládanou vhodnou míru zachování volných ploch, využitelných pro 
potřebné odstavné a manipulační plochy, zabezpečení doplňkových činností a pro zachování určité 
míry přírodního prostředí (zeleně).  

U ploch bydlení jsou parametry nastaveny tak, aby nedošlo k narušení stávající výškové 
hladiny zástavby, k přílišné koncentraci objektů a k umístění nevhodně velkých staveb, která 
nejsou vzhledem k charakteru okolní zástavby žádoucí. Parametry jsou nastaveny tak, aby vlivem 
nové zástavby nedošlo ke zvýšeným požadavkům na navazující dopravní a technické infrastrukturu 
nad rámec jejich možností a kapacit: Minimální plošné výměry pozemků pro realizaci samostatně 
stojících RD byly stanoveny proto, aby byla zajištěna potřebná kvalita bydlení a bylo možno v rámci 
daných stavebních pozemků realizovat bez problémů stavbu RD a případně i další doplňkovou 
stavbu, aniž by došlo k výrazně omezujícím podmínkám pro výstavbu na sousedních pozemcích. U 
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zastavitelné plochy Z 150, která využívá plochu zbořeniště a která nedosahuje požadované plošné 
výměry, byla povolena výjimka menší výměry – stavební pozemek nenavazuje na jinou 
zastavitelnou plochu, k ovlivnění jiných staveb proto nedojde. Požadované umístění staveb (RD) 
bylo navrženo s ohledem na potřebu docílení určité jednoty uspořádání území a zajištění alespoň 
základního prostorového uspořádání zástavby vytvářejícího uliční prostor a tím zajištění vhodné 
kvality venkovského prostředí a celkového urbanisticky hodnotnějšího rázu obce. 

U dalších funkčních ploch představujících centrum obce nebo na centrum obce navazující, 
případně navazující na souvislou obytnou zástavbu (plochy smíšené obytné, veřejné a komerční 
vybavenosti, veřejného pohřebiště, některé plochy tělovýchovy a sportu, drobné výroby a výrobních 
služeb) byla stanovena omezující výšková hladina zástavba z důvodu zachování siluety a 
výškových dominant obce, v případě návaznosti na obytnou zástavbu z důvodu vhodného 
výškového začlenění do této nízkopodlažní zástavby.  

U ostatních ploch zastavěného a zastavitelného území, u kterých to bylo vzhledem k jejich 
charakteru a z hlediska optimálního využití považováno za účelné, byl stanoven pouze koeficient 
zastavění plochy.
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4. KONCEPCE ROZVOJE JEDNOTLIVÝCH FUNKČNÍCH SLOŽEK

4.1. BYDLENÍ

Plochy bydlení představují převážnou část zastavěného území obce Horní Suchá. Stávající 
plochy bydlení zůstávají zachovány s výjimkou pozemků rodinných domů dotčených navrženými 
dopravními koridory silnic I/11 a III/4744. 

Hlavní část stávajících ploch bydlení zaujímají pozemky rodinných domů tj. plochy 
individuálního bydlení. Na území obce se kromě typické zástavby samostatně stojících domů 
nachází také specifické plochy bydlení a těmi jsou lokality bývalých dělnických kolonií. Tyto kolonie 
jsou charakterizovány plánovitým založením a stejnorodou zástavbou složenou výhradně 
z typových rodinných dvojdomků. I přes negativní vlivy důlní činnosti, které vedly k demolici tzv. 
„Červené kolonie“ u ul. Stonavské a části kolonií jižně a severně od žel. vlečky, zůstávající ještě 
značné části těchto kolonií zachovány. 

Plochy hromadného bydlení představují zástavbu v bytových domech. Kromě několika 
menších lokalit s nízkopodlažními bytovými domy (převážně s výškou 2.np) je nejvíce domů 
soustředěno v obytném souboru (sídlišti) Chrost, postaveném panelovou technologií s výškou 
objektů 3-4.np.

V souladu s celkovou koncepcí rozvoje obce jsou nové plochy pro bydlení navrhovány 
v návaznosti na stávající plochy bydlení, k doplnění proluk a pro dotvoření kompaktnosti 
zastavěného území a tím i možnosti efektivnějšího využití komunikační sítě a stávající i navržené 
technické infrastruktury. Naprostá většina nových zastavitelných ploch bydlení je uvažována 
k zástavbě formou rodinných domů a to buď v rámci ploch bydlení individuálního nebo v rámci 
ploch bydlení specifického tj. v lokalitách bývalých dělnických kolonií. 

Územní plán počítá se zachováním lokalit původních dělnických kolonií. Plochy uvolněné po 
demolicích původních domků jsou navrženy k dostavbě tak, aby ráz dělnických kolonií zůstal 
zachován. Je požadováno, aby nové rodinné domy odpovídaly svými proporcemi charakteru 
původní zástavby. Za účelem obnovy urbanistické struktury zástavby těchto kolonií je stanoveno 
zpracování územních studií na tato území, resp. u kolonie v Podolkovicích zpracování regulačního 
plánu. 

Pro možnost realizace bytových domů je navrženo několik lokalit, a to v návaznosti na 
centrální část obce. Kromě lokality u ul. Stonavské (plocha Z22) se jedná o menší lokality, kde lze 
realizovat 1 až max. 3 bytové domy. Využití plošně větší lokality na ul. Stonavské je podmíněno 
zpracováním územní studie. Výstavba nových bytových domů v okrajových částech obce a zvl. 
v Koutech a Podolkovicích není uzemním plánem podporována.

Počítáme, že naprostá většina rodinných domů bude realizována jako samostatně stojící, 
případně v koloniích finských domků jako dvojdomky. Ve vymezených plochách poblíž centra obce, 
kde je požadována větší intenzita zástavby vzhledem k atraktivitě lokalit a pro podporu významu 
centrální části, je stanovena výstavba řadových domů. 

Pro zabezpečení optimální struktury zástavby v plochách bydlení individuálního je územním 
plánem požadována min. rozloha stavební parcely 900m2, ve výjimečných případech (pokud 
nedochází k dělení stávajícího pozemku) 700m2. 

S ohledem na stávající parcelaci pozemků a v posledním období realizované rodinné domy 
lze počítat, že rozloha stavebních parcel se bude pohybovat mezi 1000m2 až 2000m2. U výstavby 
v prolukách a v koloniích, předpokládáme plošnou výměru parcel do 1000m2/RD nebo dvojdům, 
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naopak u zástavby v atraktivních lokalitách v Koutech a Podolkovicích bude plošná výměra 
mnohdy dosahovat i 2000m2. 

Pro účely výpočtu nových RD na zastavitelných plochách bydlení navrhovaných územním 
plánem je počítáno s průměrnou rozlohou parcel 1300m2/RD, resp. 1200m2/RD nebo dvojdům v 
koloniích. Do rozlohy parcel je započítána i adekvátní část místních a příjezdových komunikací a 
ploch veřejných prostranství v rámci daných ploch, čistá plocha parcel tak bude činit průměrně cca 
1100m2/RD,  resp. 1000m2/RD nebo dvojdům v koloniích.

Celková rozloha nových ploch pro bydlení v bytových domech činí 2,86 ha, což pokryje i 
s rezervou předpokládanou potřebu pro výstavbu cca 50bytů v bytových domech. 

Celková rozloha nových ploch pro bydlení v rodinných domech činí 40,72 ha. Při 
průměrné rozloze parcel 1300m2/RD, resp 1200m2/RD lze předpokládat výstavbu cca 320 
rodinných domů.  

Celková kapacita navržených ploch pro bydlení v rodinných domech:

PLOCHA (v ha) POČET RD POČET BYTŮ

Plochy bydlení 
individuálního - BI

32,10 248 248 

Plochy bydlení 
specifického-BX 

(v koloniích)

8,62 72 82

celkem 40,72 320 330

Předpoklad = cca 1,15 bytu /1 RD v koloniích. 

VYHODNOCENÍ ROZSAHU ZASTAVITELNÝCH PLOCH BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH
(BI + BX))– INDIVIDUÁLNÍ + V KOLONIÍCH:

- návrhové plochy ponechané z územního plánu z r. 2006: 33,98 ha
- nově navrženo na nových plochách (viz. pozn.1) 4,73 ha
- nově navrženo v koloniích finských domků 

po dalších demolicích dvojdomků 2,01 ha
- celkem navrhované plochy 40,72ha

Pozn.1: 
Z navrhovaných ploch o celkové rozloze 4,73 ha byly do územního plánu zařazeny na základě 
podnětu vlastníků plochy o rozloze 2,80 ha.

Pozn. 2:
Z celkové rozlohy 40,72 ha je navrženo 8,62 ha v bývalých dělnických koloniích finských 
domků, kde postupně dochází k demolicím nevyhovující zástavby z důvodu špatného 
stavebního stavu a tyto nové plochy jsou tedy náhradou za tuto zástavbu. Navrhované plochy 
v lokalitách finských domků tak kompenzují velký úbytek obytných ploch v této části území. 

V novém územním plánu jsou vymezeny zastavitelné plochy (40,72ha) pro 330 bytů (320 RD). Při 
odhadované potřebě 130bytů na nových plochách (viz kap.2. Sociodemografické a hospodářské 
podmínky) to znamená převis nabídky ploch ve výši 154%. 

Při odečtení ploch navržených v koloniích (viz pozn.2), které jsou vlastně náhradou za 
demolice, je rozloha zastavitelných ploch bydlení 32,10 ha, což představuje plochu pro cca 248 
bytů (RD) a převis nabídky ploch pro individuální bydlení ve výši 91%. 
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Z hlediska obce Horní Suchá je tento převis odpovídající hodnota, protože při stávajícím tempu 
výstavby RD (v r. 2010 bylo povoleno v obci 15 RD, v r. 2011 = 13 RD) tj. při 14 RD/rok by během 
14-ti let (tj. do r. 2025) bylo realizováno cca 190 -200 RD. 

Z důvodu převisu nabídky nových ploch bydlení nad potřebami, bylo požadavkům fyzických a 
právnických osob na zapracování jejich pozemků do ploch bydlení dle Zadání vyhověno ve velmi 
omezené míře. Do územního plánu byly zapracovány pouze takové pozemky, které tvořily proluky 
ve stávající zástavbě nebo byly obklopeny plochami bydlení. 

Do nového územního plánu byla převzata převážná část ploch bydlení navržených územním 
plánem z r. 2006, jak bylo požadováno v Zadání územního plánu. Vzhledem k tomu, že značná 
část těchto ploch bydlení byla zapracována do ÚPn na základě požadavků občanů na zařazení 
jejich pozemků jako stavebních parcel, nebyly tyto původně navrhované plochy v novém územním 
plánu již rušeny.

Výrazný převis nabídky stavebních ploch nad potencionální poptávkou je navržen, resp. 
ponechán dle územního plánu z r.2006, z dalších následujících důvodů:

- část pozemků může být trvale nebo dočasně zablokována z hlediska vlastnických vztahů, tj. 
nesouhlasu vlastníka se zástavbou 

- vytvoření podmínek pro efektivnímu fungování trhu s pozemky - vhodný převis nabídky 
ploch oproti poptávce (u územního plánu vhodný převis 50 až 100% ploch)

- předpoklad většího rozvoje bydlení oproti jiným obcím v regionu v souvislosti s rozvíjející se 
průmyslovou zónou František a navazujících areálů podnikatelských aktivit tj. zvětšení 
nabídky pracovních příležitostí a snahou zajistit si bydlení bez potřeby velkého dojíždění za 
prací

- zájem o bydlení v obci – částečně se zde projevují suburbanizační tendence blízkého 
Havířova 

- část pozemků nebude z technických důvodů a bez realizace velkých podmiňujících investic 
možno zastavět (nedostatečná kapacita inž. sítí, neexistence dopravních komunikací, aj.) 

4.2. OBČANSKÉ VYBAVENÍ

V územním plánu jsou vyznačeny jako plochy občanské vybavenosti (veřejné a komerční) 
pouze plošně větší zařízení vč. navazujících ploch užívaných tímto zařízením. Některá zařízení 
byla zahrnuta do ploch smíšených obytných z důvodu značné různorodosti funkcí a bez jasné 
převládající funkce v dané lokalitě. Plošně menší zařízení občanské vybavenosti slučitelné 
s převažující funkcí v daném území byly zahrnuty do příslušných funkčních ploch (do ploch bydlení, 
do ploch drobné výroby a výrobních služeb, apod.). 

Veřejné občanské vybavení: 

a) Správa a řízení

Rozsah stávajících zařízení (obecní úřad, hasičská zbrojnice, Policie ČR) je vyhovující, 
požadavky na zřízení nových zastavitelných ploch pro účely veřejné správy nebyly zaznamenány. 
Obecní úřad využívá pro svou činnost dvou objektů. Kromě budovy obecního úřadu, který již 
nevyhovuje prostorovým požadavkům, se řada nezbytných zařízení (obřadní síň, kanceláře, 
knihovna, apod.) nachází v objektu bývalé polské školy na ul. Sportovní. V budoucnu se počítá 
s přemístěním celého obecního úřadu do této budovy. 
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b) Školství a výchova

V obci se nacházejí 2 základní školy a 2 mateřské školy, z toho vždy jedno toto zařízení 
slouží pro potřeby dětí polské národnosti. 

Kapacity stávajících základních škol (polské i české) na ul. Těrlické jsou pro potřeby obce 
dostačující. Do budoucna se totiž i přes předpokládaný nárůst počtu obyvatel v obci nepočítá dle 
demografické prognózy s dlouhodobým nárůstem počtu dětí. Výkyvy v potřebách, kdy v některých 
letech nastupuje do škol více dětí, je možno pokrýt v rámci těchto zařízení. Vyhovující je i rozsah 
navazujících školních areálů, které slouží pro sportovní činnost škol. 

Polská mateřská škola, která je umístěna v objektu polské základní školy, je kapacitně 
vyhovující. Případné zvýšení míst je možno realizovat v rámci tohoto školského zařízení. ¨

Česká mateřská škola, situovaná na ul. Polské, je kapacitně plně vytížená a nedokáže již 
pokrýt zvýšenou momentální potřebu po umístění dalších dětí. Zvýšenou potřebu je nutno pokrýt 
výstavbou nové mateřské školy, protože rozšíření objektu školky v rámci areálu není možné. 
V územním plánu není navrhována nová zastavitelná plocha pro toto zařízení, protože obec počítá 
se zřízením nové mateřské školy v částečně nevyužívaném objektu bývalého nákupního střediska 
na ul. Těrlické, který by pro dané účel přestavěla. Jako areál mateřské školy by sloužila plocha 
v navazujícím areálu základní školy, kde se již v současnosti dětské hřiště nachází. Pro potřebu 
mateřské školy na ul. Polské, kde rozsah areálu nevyhovuje kapacitně vytíženému zařízení, se 
předpokládá rozšíření stávajícího areálu o část navazujících pozemků jiného obč. vybavení, které 
nejsou využívány.  

c) Zdravotnictví

Dosavadní objekty zdravotnických zařízení (zdravotní středisko, lékárna) jsou zařazeny do 
stávajících ploch smíšených obytných a zůstávají v územním plánu zachovány. Konkrétní 
požadavek na vymezení nových ploch pro tento účel nebyl stanoven. Případné další zařízení 
menšího rozsahu (privátní ordinace, rehabilitační zařízení, apod.) je možno zřídit v rámci 
stávajících a navržených ploch smíšených obytných a ploch veřejné a komerční občanské 
vybavenosti. Zřízení těchto zařízení i v rámci jiných funkčních ploch je možné, pokud to bude 
v souladu s hlavním a přípustným funkčním využitím dané plochy. 

d) Sociální zařízení

Stávající zařízení (2 domy s pečovatelskou službou a domov seniorů), které jsou zahrnuty do 
ploch veřejné a komerční vybavenosti, nejsou návrhem územního plánu dotčeny. Dle požadavku 
obce je vymezena nová plocha pro další dům s pečovatelskou službou. Plocha je umístěna v ul. 
Chrost z důvodu klidného okolního prostředí a blízké vzdálenosti od centra. Dle požadavku Obce 
Horní Suchá je však vymezena jako plocha hromadného bydlení. 

Požadovaný záměr na zřízení „Rodinného centra“ na ul. Hornosušské nevyžaduje vymezení 
nové zastavitelné plochy. Pro realizaci tohoto zařízení bude využit stávající nevyužívaný objekt 
Svazu zahrádkářů, který bude pro daný účel přestavěn. Zařízení je proto v územním plánu 
zahrnuto do stávajících ploch, a to ploch smíšených obytných.

e) Kulturní a církevní zařízení

Stávající objekty a zařízení sloužící pro kulturní a církevní činnost (kulturní dům, Dělnický 
dům, kostel, kaple, farní úřad) jsou zachovány. Vybudování dalších zařízení pro tyto činnosti 
nebylo požadováno. Případné vybudování nových objektů je však možné na vymezených plochách 
pro občanskou vybavenost nebo v rámci ploch smíšených obytných. Zřízení menších zařízení 
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tohoto typu i v rámci jiných funkčních ploch je možné, pokud to bude v souladu s hlavním a 
přípustným funkčním využitím dané plochy. 

Stávající hřbitov u ul. 6. srpna již nevyhovuje svou rozlohou dalším potřebám. Proto je 
navrženo jeho rozšíření jižním směrem. Do této plochy je zahrnuta i požadovaná plocha parkoviště, 
které by mělo sloužit pro potřeby návštěvníků hřbitova. Dle zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví,  
se okolo veřejných pohřebišť zřizuje ochranné pásmo v šíři nejméně 100m. V souladu s tímto 
zákonem bylo kolem hřbitova vč. jeho uvažovaného rozšíření navrženo ochranné pásmo v š.100m. 
Pro umístění nové obytné zástavby v blízkosti hřbitova je v územním plánu stanovena omezující 
podmínka zakazující tuto zástavbu realizovat do poloviny šířky ochranného pásma tj. do 
vzdálenosti 50m od areálu hřbitova, resp. od ploch OH. Hlavními důvody je ochrana piety a 
důstojnosti veřejného pohřebiště, nevhodný těsný optický kontakt pohřebiště s obytnou zástavbou 
a zajištění podmínek pro bezproblémový provoz pohřebiště, u kterého se mohou projevovat určité 
negativní vlivy vyplývající z faktu, že značnou část pohřebiště zahrnují hroby uložené do země. 

f) Sportovní zařízení

Stávající sportovní areály (areál TJ Dolu František na ul. U Lékárny a kynologické cvičiště 
na ul.Firlovka) zůstávají zachovány. 

Menší sportovní areál (tenisové kurty) u ul. Chrost není zahrnuta do stávající ploch 
tělovýchovy a sportu, protože parcelace ani druh pozemku neodpovídají údajům v katastru 
nemovitostí. Areál je zahrnut do plochy veřejné a komerční vybavenosti, kde jsou tato zařízení 
přípustná a to jako nová zastavitelná plocha.

Plochy tělovýchovy a sportu jsou rozšířeny o novou zastavitelnou plochu, která byla 
navržena v blízkosti železniční zastávky (u ul. Brigádnické). V rámci této plochy je uvažováno 
s umístěním zařízení, která budou vhodně doplňovat možnosti sportovního vyžití obyvatel obce. Je 
počítáno s tím, že bude sloužit jako volně přístupné sportoviště, kde bude možno umístit menší 
hřiště na fotbal (požadováno umístění hřiště o rozměrech 45x45m) a další doprovodné sportovní 
plochy (hřiště pro plážový volejbal, minigolf, cyklotrialové hřiště, aj.). Umístění tohoto nového areálu 
bylo zvoleno s ohledem na příhodnou polohu ve vztahu k centru a rovnoměrnou dostupnost od 
lokalit s největší koncentrací obyvatel. Výhodou lokality u železniční zastávky je i přímá návaznost 
na tento dopravní uzel a místní komunikaci a možnost vybudování parkovacích ploch bez 
negativních dopadů na obytnou zástavbu. 

Další menší plochy pro sport je možné umístit v rámci jiných funkčních ploch, pokud budou 
v souladu s hlavním a přípustným využitím dané plochy. Tyto sportovní plochy by měly sloužit 
především pro obyvatele konkrétní lokality. S umístěním dětských hřišť a menších sportovních 
ploch se počítá zejména v rámci ploch veřejné zeleně.

Ostatní občanské vybavení:

Jedná se o zařízení komerčního charakteru, která zahrnují zařízení obchodu, služeb, 
administrativy, veřejného stravování a nevýrobních služeb (drobné provozovny), ubytovací 
zařízení, apod. 

Plochy stávající občanské vybavenosti byly v návrhu územního plánu ponechány. S dalším 
rozvojem těchto zařízení je počítáno především v oblasti křižovatek silnic II/474 a II/475 a kolem 
křižovatky ulice Stonavské s ul. Chrost, a to nejen v rámci nových zastavitelných ploch veřejné a 
komerční vybavenosti, ale i ploch smíšených obytných. 
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4.3. VÝROBA

4.3.1. Průmyslová výroba, podnikatelské aktivity

Stávající a územním plánem ponechané plochy průmyslu jsou koncentrovány 
v severozápadní části k.ú. obce, vymezené ulicemi Dělnická a Osvobození, kde jsou umístěny, až 
na jednotlivé malé výjimky, všechny průmyslové podniky a podnikatelské aktivity v oblasti 
výrobních služeb a drobné výroby. Tento stav je dán především skutečností, že v dané lokalitě 
(severně od žel. vlečky) byl areál Dolu František, který na sebe vázal značný počet přidružených 
činností a provozů. Po asanaci dolu vznikla na jeho místě průmyslová zóna František, která se 
postupně naplňuje novými podnikatelskými aktivitami zejména v oblasti průmyslové výroby. Jižně 
od tohoto areálu, v blízkosti sportovního areálu TJ Dolu František, se nachází uskupení několika 
podniků s rozsáhlými areály. Vzhledem k jejich činnosti a výrobní náplni nemají tyto podniky 
negativní vliv na využití blízkého sportovního areálu. U podniku Primaplyn, který se zde umístěn, je 
vzhledem k jeho zaměření (nákup, skladování a distribuce zkapalněných uhlovodíkových plynů -
propanu, butanu a jejich směsí) vymezena zóna havarijního plánování. Do ploch průmyslu byl 
zařazen také rozsáhlý areál OKD-Doprava u ul. Dělnické.  

V dotyku s obytnou zástavbou se nacházejí menší průmyslové podniky a zařízení, 
provozovny služeb a menší obchodní sklady (např.: výroba a montáž plastových oken a dveří, 
výroba elektroniky, montáž přístrojů, menší opravárenské provozovny, výrobní a obchodní firmy, 
menší skladová hospodářství, apod.). Vzhledem k jejich činnosti, malému rozsahu i potřebám 
dopravní obslužnosti byly tyto menší areály zařazeny do ploch drobné výroby a výrobních služeb. 

Při východním okraji obce, při hranicích s k.ú. Stonava, se v návaznosti na stávající areál   
Dolu Darkov, závod 3 (dříve Důl 9.květen), původně nacházela řada podnikatelských areálů i 
objektů. Až na dvě menší plochy, kde zůstalo zachováno funkční využití (drobná výroby, služby 
motoristům) byly objekty a zařízení postupně likvidovány a území zrekultivováno.  

Navrhované plochy:

Nové průmyslové plochy:
V návaznosti na územní plán z r. 2006 byly ponechány tímto územním plánem navržené 

plochy pro rozvoj průmyslu.  
Úprava těchto zastavitelných ploch v severozápadní části k.ú. obce byla provedena v 

souvislosti s již probíhajícím rozvojem průmyslové zóny František a dokončenou rekultivací ploch 
severně od ní, kde bylo dříve umístěno odvalové hospodářství. Pro rozvojové záměry v oblasti 
průmyslové výroby a skladů je tak využíváno zejména území označované jako – brownfields, tj. 
území původního  průmyslového využití, konkrétně Dolu František. Vhodnost využití daného území 
pro toto funkční využití podtrhuje i skutečnost, že území má dobré dopravní napojení na silniční a 
železniční síť a nachází se mimo dotyk se soustředěnou obytnou zástavbou obce. 

To platí také pro další navrhovanou značně rozlehlou plochu, kde se předpokládá rozvoj 
průmyslu. Jedná se o území mezi ul. Dělnickou a žel. vlečkou, které je z větší části obklopeno 
plochami průmyslu. Vzniká tak rozsáhlá průmyslová zóna, která za předpokladu plného funkčního 
využití bude mít širší oblastní význam. 

Rozvoj průmyslové výroby je podpořen návrhem nových dopravních koridorů a tras, které by 
odklonily nákladovou dopravu z těchto průmyslových ploch mimo stávající hlavní dopravní 
komunikace, kolem nichž je soustředěna souvislá obytná zástavba. 

Nové plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby:
Nové zastavitelné plochy pro toto funkční využití jsou navrženy k návaznosti na stávající 

plochy drobné výroby a služeb. Jedná se převážně o plochy, které v minulosti již byly zastavěny a 
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po provedených plošných asanacích byly zrekultivovány nebo jsou navrženy k přestavbě. Kromě 
menších ploch v blízkosti průmyslové zóny František se jedná zejména o novou zastavitelnou 
plochu umístěnou při východním okraji k.ú. obce, v návaznosti na stávající areál Dolu Darkov. 
Menší zastavitelné plochy u ul. Dělnické, které byly již zapracovány do územního plánu z r. 2006 
v souladu se záměrem vlastníka pozemků využít území pro tuto podnikatelskou činnost, byly 
ponechány. Jejich rozsah byl pouze upraven v souvislosti s návrhem řešení dopravního napojení 
na ul. Dělnickou. Menší zastavitelná plocha drobné výroby na ul. Chrost je navržena přibližně 
v rozsahu území využívaného jako areál stavební firmy. Ani rozsah parcel ani jejich využití totiž 
neodpovídá údajům uvedeným v katastru nemovitosti. Stávající využití areálu není v kolizi s 
navrženým využitím okolních ploch.

4.3.2. Zemědělská výroba

Organizace zemědělské výroby

Zemědělské pozemky v katastrálním území Horní Suché jsou v soukromém vlastnictví, 
případně ve správě Pozemkového fondu ČR. Soukromí vlastníci na nich sami hospodaří, nebo je 
dále pronajímají. Na části pozemků se provádí jen údržba kosením a nejsou obhospodařované.

Provoz středisek živočišné výroby může mít negativní vliv na okolí – zejména zápach. 
Z tohoto důvodu jsou vymezena ochranná pásma, v nichž může docházet k negativním vlivům. 
V tomto území není vhodné umísťovat stavby vyžadující hygienickou ochranu (školská a dětská 
zařízení, budovy sloužící k obytným, potravinářským, tělovýchovným a rekreačním účelům, apod.). 
Pro návrh ochranných pásem jsme jako nejvhodnější vodítko použili Metodický návod pro 
posuzování chovů hospodářských zvířat z hlediska ochrany zdravých životních podmínek (ing. 
Miloš Klepal, Brno). Výpočet je orientační a slouží jen pro potřeby územního plánu. 

Převládající směr větrů je jihozápadní. Korekce dle četnosti větru se omezuje 30 % v kladném i 
záporném smyslu. 

Relativní četnost směru větru v %:
S SV V JV J JZ Z SZ klid součet

7,5 12,0 7,4 4,1 14,6 31,1 9,6 11,3 2,4 100

1/8 calmu = 0,3
směr podíl podíl  +  1/8 x  8 + korekce aktuální 
větru calmu směr

S 7,5 7,8 62,4 - 37,6 - 30 J
SV 12,0 12,3 98,4 - 1,6 - 2 JZ

V 7,4 7,7 61,6 - 38,4 - 30 Z
JV 4,1 4,4 35,2 - 64,8 - 30 SZ

J 14,6 14,9 119,2 + 19,2 + 19 S
JZ 31,1 31,4 251,2 + 151,2 + 30 SV
Z 9,6 10,0 80,0 - 20,0 - 20 V

SZ 11,3 11,7 93,6 - 6,4 - 6 JV

Vysvětlivky:
En            =  emisní číslo
k              =  korekce
Ekn          =  emisní číslo korigované
rOP         =  poloměr ochranného pásma
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Václav Drábik – Jezdecký oddíl Stáj Václav  - bývalý areál Pašůvka
Celkem obhospodařuje 60ha zemědělských pozemků. V areálu bývalé farmy „Pašůvka“ má 

umístěn  chov 50 ks jezdeckých koní. Využití je pro sportovní, zájmovou a rehabilitační činnost. 
Využity jsou dvě stáje pro koně víceúčelový sklad, krytá jízdárna.

Pro hospodářství Pašůvka bylo pro živočišnou výrobu vypočteno v roce 2004 ochranné 
pásmo, na které vydal Stavební úřad v Horní Suchá dne 13.12.2004 územní rozhodnutí pod č.j. 
502/04/Ha. Platnost územního rozhodnutí není časově omezená. V případě zániku důvodu 
vyhlášení může stavební úřad rozhodnout o ukončení jeho platnosti. Ostatní objekty farmy jsou 
zčásti využívány pro nezemědělské účely, případně bez využití. 

Areál Pašůvka má poměrně výhodnou polohu, danou větší vzdáleností od okolní obytné 
zástavbě, což umožňuje z větší zčásti eliminovat možný negativní dopad z využití pro živočišnou 
výrobu. Vzhledem k této skutečnosti je v územním plánu ponechán areál pro zemědělskou ev. 
lesní výrobu s možností využití ploch i pro podnikatelskou činnost. Východní okrajová část areálu 
je vymezena pro navrhovanou přeložku silnice I. třídy z důvodu většího oddálení této komunikace 
od obytné zástavby.

Roman Siwek – Stonavská 62/66A
Celkem obhospodařuje 145 ha zemědělských pozemků. Z toho je v katastrálním území Horní 

Suché 60 ha. V hospodářské části rodinného domu má umístěn chov prasat, celkem 100 ks.

kategorie zvířat skutečný
počet   ks

průměrná 
váha  kg

počet standar-
dizovaných ks

emisní
konstanta

emisní 
číslo

prasnice 10 200 10 0,006 0,06
předvýkrm prasat 30 27 12 0,0033 0,0396
Výkrm prasat 60 70 60 0,0033 0,198

En  celkem  =  0,2976
k  =  -  10 %  -  odvoz hnoje mimo farmu
Ekn  =  0,26784
korekce na směr větru je uvedena v aktuálním směru 

S SV V JV J JZ Z SZ
k + 19 + 30 - 20 - 6 - 30 - 2 - 30 - 30
Ekn 0,318729 0,348192 0,214272 0,251769 0,187488 0,2624832 0,187488 0,187488
rOP 65,13 68,50 51,94 56,94 48,13 58,31 48,13 48,13

rOP  =  48  až  69  m. Ochranné pásmo zasahuje kromě vlastního rodinného domu, ještě jeden 
rodinný dům.

Do územního plánu byly do zastavěného území zahrnuty pouze ty části tohoto hospodářství, 
které odpovídají údajům v katastru nemovitostí. Zbývající část současného hospodářství byla 
zahrnuta do návrhových ploch.  

Plochy ponechané v územním plánu pro zemědělské využití (plochy Z) jsou určeny k využití 
jako orná půda nebo trvale travní porosty, bez bližšího vymezení.
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4.3.3. Lesní hospodářství

Lesnatost - Lesní pozemky jsou v řešeném území zastoupeny 25 %, z řešeného  území.

Kategorizace
Lesy hospodářské  -  jedná se o lesy podle § 9 zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně 

a doplnění některých zákonů (lesní zákon) – lesy které nejsou zařazeny v kategorii lesů 
ochranných nebo lesů zvláštního určení.

„Velký les“ v jihovýchodní části katastrálního území je zařazen do kategorie č.10 – lesy 
hospodářské.

Lesy zvláštního určení jsou lesy, v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob 
hospodaření. Jedná se o lesy podle § 8 zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon). 

Lesní pozemky v severní části katastrálního území  jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního 
určení – 32 h - lesy, v nichž jiný důležitý zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření - § 8 h). 
Jedná se o lesy na poddolovaném území.

Věková a druhová skladba
Jde o různověké smíšené lesní porosty – smrkové, se zastoupením borovice, bukem, lípou, 

habrem, dubem, olší, jasanem a javorem. Porosty jsou od1 do 150 let. 

Na lesních pozemcích  mají právo hospodařit Lesy České republiky Hradec Králové s.p. –
Lesní správa Ostrava se sídlem v Šenově. Lesní hospodářský plán pro lesní celek Ostrava 
má platnost od 1.1.2008  do 31.12.2017.

Část lesních pozemků v řešeném území je v soukromém vlastnictví a jiných subjektů – jen 
menší výměry. 

Návrhy a zásahy do lesních pozemků:

K zásahům do lesních pozemků dochází v jižní části k.ú. Horní Suchá a to z následujících 
důvodů:

- pro realizaci přeložky silnice I.třídy Havířov – Třanovice s odbočkou navrženou v jižním cípu 
území ve směru na Český Těšín. Trasy a koridory pro tyto komunikace jsou požadovány 
nadřazenou dokumentací – ZÚR MSK.

- pro směrové úpravy silnice II/474 z důvodu odstranění problémových míst na této 
komunikaci

- pro realizaci navrhovaných suchých retenčních nádrží (poldrů) ke snížení rizika záplav 
v zastavěném území obce – k zásahům dojde pouze v místě realizace hrází 

V severní části území je přes území lesa veden koridor pro venkovní el. vedení VVN 110kV a 
koridor pro vysokotlaký plynovod. Oba tyto záměry byly převzaty ze ZÚR MSK a územním plánem 
upřesněny. 

Územním plánem nejsou navrhovány nové plochy lesa. 
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4.4. REKREACE

Na území Horní Suché se, kromě sportovního areálu u ul. U Lékárny, nenachází žádný 
rekreační areál nebo zařízení. Také podmínky pro rozvoj rekreačních aktivit jsou omezené. Obec 
nemá vhodné podmínky pro masivní rozvoj rekreačních aktivit.

Na území obce Horní Suchá se budou rozvíjet spíše alternativní formy cestovního ruchu –
jedná se především o rozvoj cyklistické dopravy. Pro podporu této aktivity jsou v územním plánu 
vymezeny nové trasy cyklistických stezek (viz kap. 5.1. Doprava) zabezpečující nejen lepší a 
bezpečnou návaznost na okolní obce Havířov, Stonava, Těrlicko, ale i lepší cyklistickou dostupnost 
z obytné zástavby obce na průmyslovou zónu, sportovní areál TJ Dolu František (u ul. U Lékárny), 
nádrž Nebesák a lesní komplexy na jihu a severu obce. 

Ke každodenní rekreaci, k pěším procházkám i cyklistice, bude i nadále využit především 
lesní komplex na jihu, který není dotčen důlními vlivy a leží v těsné návaznosti na obytnou 
zástavbu částí Kouty a Podolkovice.

Kromě sportovních ploch mají velký význam pro každodenní rekreaci plochy veřejné zeleně. 
Stávající plochy jsou zachovány a návrhem nových ploch je územním plánem podpořen jejich 
rozvoj. Zvláště důležitý význam má ponechaná rozsáhlá plocha veřejné zeleně - parku v centru 
obce, jehož význam vzrostl po vybudování navazující pěší zóny na ul. Centrum a Sportovní. 

S využitím nádrže Nebesák pro rekreaci, kromě rybaření, není v územním plánu uvažováno. 
Jeho využití k rekreaci bude do budoucna záviset na rozsahu realizace okolních průmyslových 
ploch a jejich vlivu na celou lokalitu kolem vodní nádrže. 

Pro individuální rekreaci slouží na území obce 4 zahrádkářské osady. S jejich rozšířením se 
nepočítá. 

Pro zájmovou a rehabilitační činnost je v jižní části bývalého areálu Pašůvka rozvíjen chov 
koní. Tato část areálu zůstává v územním plánu zachována.  

4.5. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Do ploch veřejných prostranství byly zařazeny plochy užívané ve veřejném zájmu – plochy 
místních komunikací, cyklistických a významných pěších stezek vč. přilehlých ploch v daném 
uličním prostoru sloužících pro umístění nezbytného vedení technické infrastruktury. Nové plochy 
jsou navrhovány s ohledem na potřebu zabezpečení větší dopravní prostupnosti stávajícím 
zastavěným a zastavitelným územím, pro odstranění dopravně problémových úseků a kolizních 
míst a pro zabezpečení obslužnosti navazující zástavby. 

Do ploch veřejných prostranství lze zařadit také plochy zeleně v rámci zastavěného a 
zastavitelného území plnící estetickou funkci nebo sloužící jako plochy pro každodenní rekreaci a 
oddych obyvatel obce. Z důvodu odlišného funkčního využití však byly zařazeny do samostatného 
druhu ploch jako plochy veřejné zeleně  - více viz kap. 4.6. Zeleň. 

4.6. ZELEŇ

V rámci územního plánu byly plochy zeleně rozděleny do několika druhů ploch:
- plochy lesní
- plochy přírodní 
- plochy krajinné zeleně
- plochy sídelní zeleně zahrnující: 

- plochy veřejné zeleně
- plochy soukromé zeleně  
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Plochy přírodní - zahrnují pouze území v rozsahu významného krajinného prvku „Zvodnělá 
poklesová kotlina“. Toto území není dotčeno žádným návrhem ploch jiného funkčního využití 
vymezeným v rámci územního plánu ani návrhem dopravní a technické infrastruktury. 

Plochy lesní - zahrnují plochy lesa na lesních pozemcích. Podrobněji viz kap. 4.3.3. Lesní 
hospodářství. Koncepce rozvoje obce byla navrhována tak, aby vlastním rozvojem obce (tj. 
rozšířením zastavitelných ploch bydlení, průmyslu, apod.) nebyly dotčeny plochy lesa. Plochy lesa 
byly narušeny jen ve zvlášť odůvodněných případech, a to za účelem návrhu tras a koridorů 
nadřazené dopravní a technické infrastruktury dle ZÚR MSK. Další drobný zásah do ploch lesa byl 
navržen za účelem realizace dvou suchých retenčních nádrží na okraji lesních pozemků v místních 
částech Kouty a Podolkovice za účelem ochrany zastavěného území obce před záplavami. Kromě 
částí určených pro výstavbu hrází se v rámci vymezených vodohospodářských ploch nepočítá 
s likvidací lesních porostů. 

Plochy krajinné zeleně - zahrnují především plochy doprovodné a ochranné zeleně podél 
komunikací, vodních toků a plochy ochranné zeleně kolem skládky TKO a průmyslových podniků. 
Do tohoto typu zeleně byly také zařazeny stávající plochy s lesním porostem, které se nenacházejí 
na parcelách, vedených v katastru nemovitostí jako lesní pozemek. 

Plochy krajinné zeleně jsou navrženy zejména za účelem zabezpečení funkčnosti vymezených 
prvků ÚSES. 

Další větší plochy jsou navrženy podél silnice II/474 ve směru na Karvinou, a to v místech, 
která nelze efektivně využít pro zemědělské obhospodařování ani pro rozšíření ploch průmyslu a 
skládky TKO, protože v daných místech prochází stávající venkovní el. vedení nebo je s tímto el. 
vedením v tomto prostoru počítáno. Nové plochy zeleně tak zároveň do určité míry podpoří 
ochrannou funkci stávajícího pásu zeleně kolem skládky. Ke snížení negativních dopadů ze 
skládky je tato zeleň zčásti navržena i podél jižní části areálu skládky v části, kde se tento areál 
nejvíce blíží k zastavěnému území. 

Pásy zeleně jsou navrženy i kolem drobných vodních toků k zabezpečení jejich ochrany a  pro 
podporu krajinného rázu. 

Plochy veřejné zeleně - jedná se plochy zeleně na veřejných prostranstvích. Tyto plochy mají 
nejen estetickou funkci, ale mnohé z nich slouží jako místo pro každodenní rekreaci obyvatel. 
Tomuto účelu odpovídá rozlehlá plocha veřejné zeleně v centru obce, která je využívána jako park. 

Územním plánem jsou navrhovány další plochy veřejné zeleně v místech s velkou koncentrací 
obytné zástavby, kde tyto plochy chybějí. Možnost využít tyto plochy pro každodenní rekreaci 
obyvatel je dána stanoveným využitím těchto ploch, kde je v jejich rámci přípustná realizace 
dětského hřiště a v omezené míře také menší sportovní plochy. 

S dalšími plochami veřejné zeleně lze počítat v rámci souvislých nových ploch bydlení větších 
jak 2ha v souladu s ustanovením vyhlášky č. 501/2006Sb, ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb. a vyhl. 
431/2012 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

Plochy soukromé zeleně představují plochy zahrad, které nejsou součástí ploch rodinných domů. 
Navrhované dílčí plochy zahrad představují pouze okrajové a zbytkové plochy, které nelze 
efektivně využít pro velkoplošné zemědělské obhospodařování ani je nelze využít pro zástavbu.
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5. KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

5.1. DOPRAVA

a) Podklady

Studie přeložky silnice I/11 Havířov – Třanovice (SHB Ostrava 2008)
Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje (UDI Morava 2008)
Výsledky celostátního sčítání dopravy v roce 2010 (ŘSD ČR 2011)

b) Silniční síť

Nadřazená silniční síť

Silnice I/11 (Poděbrady – Hradec Králové – Ostrava – Jablunkov – st. hranice ČR/SR) tvoří 
v řešeném prostoru hlavní dopravní osu východní části ostravsko – karvinské aglomerace. V rámci 
Moravskoslezského kraje je silnice I/11 součástí prioritní páteřní sítě – tzv. „Slezského kříže“. 
Silnice I/11 prochází cca 4 km od centra Horní Suché. 

Dle Zásad územního rozvoje MSK je sledována přeložka silnice I/11 v úseku Havířov – Životice –
Třanovice – Třinec, vedená západní částí katastru Horní Suché. Území Horní Suché je na trasu 
přeložky silnice I/11 napojeno v nové mimoúrovňové křižovatce (MÚK) se silnicí II/475 (Dělnická) 
na západním vstupu do obce. 

Trasa přeložky silnice I/11 je navržena v cílové kategorii čtyřpruhové směrově dělené silnice 
s etapou polovičního šířkového profilu v návrhovém období. 

Navržený dopravní koridor pro realizaci této přeložky je v souladu s požadavkem Ministerstva 
dopravy na vymezení jeho rozsahu. V souladu se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu bylo 
vyznačeno také pásmo omezeného využití území vč. stanovení požadovaného omezení výstavby. 
Rozsah koridoru i pásma je dán především skutečností, že nebyla doposud detailně prověřena 
trasa přeložky silnice I/11, ani zpracováno její posouzení na ŽP a nelze ji proto považovat za 
stabilizovanou. Navrhovaná trasa přeložky je však dlouhodobě územně chráněna a navazuje na 
trasu této komunikace dle ÚPN Havířova. 

Jižním okrajem katastru Horní Suché prochází navrhovaná dvoupruhová odbočka z trasy přeložky 
silnice I/11 ve směru na hraniční přechod do Polska (Havířov-Životice – Albrechtice – Český 
Těšín), která vyvolává rovněž dílčí přeložku silnice II/474 (Těrlická) na hranicích  s katastry 
Bludovic a Albrechtic v části Pacalůvky.
  
Silnice II/474 (Karviná Doly – Horní Suchá – Životice – Těrlicko – Hnojník) je hlavní silniční trasou 
Horní Suché ve směru sever – jih. V severním úseku od Karviné (ulice Osvobození) po křižovatku 
se silnicí II/475 (Dělnická–Stonavská) v centru obce, s dopravním zatížením cca 7 tisíc vozidel 
/den, je vybudována jako čtyřpruhová směrově nedělená silnice, která odpovídá současné i 
očekávané dopravní zátěži. 

Jižní úsek, vedený po ulici Těrlické od centra obce ve směru na Těrlicko, s dopravním zatížením 
cca 2 000 vozidel/den je dvoupruhovou silnicí s řadou závad ve směrovém a šířkovém vedení. 
Dopravní význam tohoto silničního úseku) převezme navrhovaná přeložka silnice I/11. Proto jsou 
navrhované úpravy dopravních závad přizpůsobeny očekávanému snížení dopravní funkce této 
silnice s očekávaným přeřazením do kategorie silnice III. třídy. Úpravy silnice jsou navrženy 
v kategorii dvoupruhové silnice s postupným snižováním poloměrů směrových oblouků při vjezdu 



II.A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

63

do zastavěné části obce z hodnoty R 350 až na R 50, které odpovídají snižování jízdní rychlosti ze 
70 na 40 km/hod. Křižovatka se silnicí III/ 4744 (Těrlická – Hornosušská – 6.srpna) je navržena 
k přestavbě na malou okružní o vnějším průměru 30 m , křižovatka u železniční zastávky (Těrlická -
U Zastávky – Brigádnická) je navržena k přestavbě na pětiramennou oválnou o vnějším průměru 
30/40m. 

Silnice II/475 (Havířov – Horní Suchá – Stonava – Karviná Darkov) je hlavní silniční trasou Horní 
Suché ve směru západ – východ.  Západní úsek od Havířova (ulice Dělnická)  po křižovatku se 
silnicí II/474  (ulice Osvobození) v centru obce, s dopravní zátěží cca 13 tisíc vozidel/den, je 
vybudován jako čtyřpruhová směrově nedělená silnice, která odpovídá současné i očekávané 
dopravní zátěži. Na západním vstupu do zastavěné části Horní Suché je navržena nová malá 
okružní křižovatka o vnějším průměru 40 m, která zabezpečí napojení těžké dopravy do stávajících 
průmyslových areálů situovaných podél silnice II/475, ale umožní i zapojení nově navrhované 
obslužné komunikace do rozvojové průmyslové zóny v areálu bývalého Dolu František. 

Dvojitá odsazená křižovatka se silnicí II/474 (Těrlická – Osvobození)  v centru obce je navržena 
k přestavbě na dvě malé okružní čtyřramenné  se zabezpečením dopravní obsluhy navazujícího 
území. Na realizaci těchto dvou okružních křižovatek již byla zpracována v souladu s územním 
plánem z r. 2006 podrobná projektové dokumentace a probíhá stavební řízení. 

Východní úsek silnice II/475 (ulice Stonavská) od centra obce ve směru na Stonavu a Karvinou, 
s dopravní zátěží cca 5 tisíc vozidel/den, je vybudován v úseku po křižovatku u Dolu Darkov , 
závod 3 jako čtyřpruhová směrově nedělená silnice. V dalším pokračování je tato silnice 
dvoupruhová v kategorii S 11,5/70. Tato dvoupruhová kategorie je v souladu s návrhem výhledové 
kategorizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, která platí pro celý východní úsek této silnice a 
odpovídá současné i očekávané dopravní zátěži. Proto je v souladu se „Zásadami pro navrhování 
úprav průtahů silnic obcemi“ možná rekonstrukce východního úseku silnice II/475 na dvoupruhovou  
silnici s vytvořením prostoru pro dělené přechody pro pěší, řadící pruhy v křižovatkách, zastávkové 
zálivy, podélné parkování a cyklistickou stezku.  

Na základě námětu krajské dokumentace „Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury MSK“ je 
formou územní rezervy hájen koridor pro případný severní obchvat silnice II/475, který by mohl 
zabezpečit i dopravní vazby Havířova ve směru na Český Těšín a tím nahradit dosud sledovanou 
problematickou trasu silnice Životice – Albrechtice – Český Těšín.

Doplňková silniční síť

Doplňkovou silniční síť v řešené území tvoří silnice III. třídy.

Silnice III/4744 – ulice Hornosušská (Havířov-Prostřední Suchá – Horní Suchá) se šířkou vozovky 
5 – 7 m má řadu dopravních závad. Dle VÚC Ostrava-Karviná je sledována přeložka této silnice jak 
na katastru Havířova-Prostřední Suché, tak na katastru Horní Suché. Po zapojení této přeložky do 
průmyslového a obchodního areálu podél železniční tratě v Havířově lze očekávat nárůst jejího 
významu i dopravního zatížení. Přeložka je navržena v kategorii dvoupruhové obslužné 
komunikace.

Silnice III/4748 – Černá cesta (Horní Suchá – Stonava) kategorie dvoupruhové obslužné 
komunikace odpovídá současným i očekávaným dopravním zátěžím (do 1000 vozidel/den).

Silnice III/47212 - Solecká (Horní Suchá – Karviná-Doly) kategorie dvoupruhové obslužné 
komunikace odpovídá současným i očekávaným dopravním zátěžím (do 4 000 vozidel/den).
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Dopravní zatížení

Současné a očekávané dopravní zatížení silnic za den jsou odvozeny z hodnot celostátního 
sčítání dopravy v roce 2010, růstových koeficientů ŘSD ČR, modelu dopravy okresu Karviná  a dle 
odborného odhadu zpracovatele: 

Možné vlivy z dopravy na životní prostředí – viz.kap. 1.4.Životní prostředí, odst. c) Hluk

c) Obslužné a účelové komunikace

Místní komunikace

Do kategorie dopravně významných obslužných komunikací, s nutným oddělením motorové a pěší 
dopravy v zastavěném území, jsou zařazeny nejdůležitější místní komunikace, zabezpečující 
přístup silniční dopravy do rozvojových průmyslových ploch a které vytvářejí síť důležitých místních 
komunikací v obytných oblastech. Všechny tyto významné obslužné komunikace budou podle 
místních možností postupně upravovány na kategorie dvoupruhových komunikací.

Ostatní místní komunikace o šířce 3,5 - 5 m jsou vhodné pro převedení do kategorie obytných ulic 
se smíšeným provozem motorové a pěší dopravy. Je žádoucí jejich úprava na šířku min. 4,5 m, 
umožňující míjení osobního a nákladního vozidla. Pouze u koncových úseků komunikací, 
sloužících k obsluze max.  5 – 8 obytných domů, může být ponechána šířka vozovky 3,5 m. Slepé 
komunikace s délkou nad 80 m  budou vybaveny výhybnami a  koncovými obratišti. 

Účelové komunikace

Ostatní komunikace, které neslouží všeobecně veřejné dopravě, ale pouze jednomu specifickému 
účelu, nebo omezenému okruhu uživatelů jsou zařazeny jako účelové komunikace. Jedná se o 
zemědělské komunikace, záhumenní cesty, příjezdy k objektům a zařízením na pozemcích v 
soukromém vlastnictví. Tyto většinou jednopruhové vozovky je při délce nad 100 m nutno doplnit o 
výhybny. V územním plánu jsou vyznačeny ve výkresu dopravy pouze významné obslužné 
komunikace. Pro zabezpečení průchodnosti a průjezdnosti v zastavěném území obce jsou některé 
účelové komunikace zařazeny do ploch veřejných prostranství. 

Silnice číslo Úsek
Rok

2010 2030

I/11 Horní Suchá - Životice - 12 000

II / 474 Těrlicko – Horní Suchá (jih) 2 035 2 600

Horní Suchá – Karviná-Doly (sever) 7 090 9 000

II / 475 Havířov – Horní Suchá (západ) 12 717 15 000

Horní Suchá – Stonava (východ) 5 792 7 500

III / 4743 Životice – Albrechtice 2 913 4 000

III / 4744 Havířov – Horní Suchá 1 500 2 000

III / 4748 Horní Suchá - Stonava 500 700

III / 47212 Horní Suchá – Karviná-Doly 3 014 4 000
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d) Železniční doprava

Řešeným územím prochází územně stabilizovaná dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať č. 321 
Ostrava-Svinov – Havířov – Český Těšín. Všechna křížení se silnicemi i místními komunikacemi 
jsou mimoúrovňová. 

Území Horní Suché je obslouženo železniční zastávkou, na které zastavuje v každém směru 27 
vlaků v pracovní den. 

Severně od zastávky je zpevněná plocha, která slouží jako parkoviště, obratiště, ale i skládka 
stavebních materiálů. Pro očekávanou integraci veřejné osobní dopravy v rámci celého 
Moravskoslezského kraje je v územním plánu ponechána tato plocha jako plocha veřejného 
prostranství, aby zde byla umožněna obnova obratiště autobusů s vymezením prostoru pro 
dlouhodobé i krátkodobé parkování cestujících - systémů P+R (zaparkuj+jeď) a K+R (polib+jeď). U 
zastávky je potřebné zajistit úschovnu jízdních kol pro očekávaný a žádoucí rozvoj systému B+R 
(kolo+jeď).

Územím Horní Suché prochází rovněž železniční vlečka AWT (Havířov – Horní Suchá – Stonava / 
Albrechtice) s odbočkami k průmyslovým areálům v severní části katastru obce. Trasy vleček jsou 
územně stabilizované. 

e) Autobusová doprava

Území Horní Suché obsluhuje 10 příměstských autobusových linek a 2 linky MHD Havířov, které
dostatečně  zabezpečují dopravní vazby na okolní  území. Docházkové vzdálenosti 500 m z 10 
párů zastávek pokrývají větší část  zastavěného území. Zastávky mohou být postupně doplňovány 
chybějícími zálivy, nástupišti a přístřešky pro cestující  ve vymezených plochách dopravní 
infrastruktury.

f) statická doprava

Potřeby parkování a odstavování osobních vozidel v plochách hromadného bydlení (zejména 
v prostoru panelového sídliště Chrost) budou zabezpečeny dle požadavků ČSN 73 6110 pro 
stupeň automobilizace 1:3,0 v plochách dopravní infrastruktury a hromadného bydlení. 

Odstavování, parkování a garážování  vozidel obyvatel rodinných domů bude zabezpečeno na 
pozemcích těchto rodinných domů. 

Odstavování nákladních vozidel soukromých podnikatelů je v obytné zóně vyloučeno a lze jej 
zabezpečit pouze v průmyslových a podnikatelských plochách.

Nově navrhované plochy obchodní vybavenosti, průmyslu a podnikatelských aktivit  budou 
vybaveny potřebným počtem parkovacích stání dle ČSN 73 6110 pro stupeň automobilizace 1: 3,0. 

g) Pěší a cyklistická doprava

Pro bezpečný pohyb pěších lze doplnit chybějící úseky chodníků podél státních silnic a 
významných obslužných komunikací v zastavěném území ve vymezeném prostoru dopravní 
infrastruktury (v rámci ploch silniční dopravy a ploch veřejných prostranství). 
Důležité stávající i navrhované samostatné pěší stezky jsou v územním plánu vymezeny jako 
plochy veřejných prostranství. Stávající hlavní pěší stezky zůstávají zachovány. Pro zlepšení 
pěšího propojení zastavěného a zastavitelného území v Koutech mezi ul. Volontérskou a ul. 
6.srpna je navržena plocha veř. prostranství, která bude sloužit jako stezka pro pěší. 
Jižním a východním okrajem katastru Horní Suché procházejí dvě značené turistické trasy – zelená 
trasa z centra Havířova ve směru na Pacalůvku k vodní nádrži Těrlicko ( prochází ul. Zelenou) a 
červená trasa z Havířova-Bludovic a Životic ve směru přes Velký les s pokračováním kolem Dolu 
Darkov, z.3 směrem na Karvinou (na k.ú. Horní Suchá prochází souběžně s cyklistickou trasou 
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vedenou přes Velký les). Turistické trasy nejsou v územním plánu vyznačeny s ohledem na malou 
důležitost - trasy nemají vliv na rozvoj obce. 

V územním plánu je dokladován návrh cyklistických tras. Trasy jsou vedeny po málo 
frekventovaných místních a významných účelových komunikacích. V místech, kde tyto komunikace 
chybějí, jsou navrženy samostatné cyklistické stezky. Trasy jsou navrženy tak, aby spojovaly 
významné lokality v obci a zároveň umožňovaly napojení území okolních obcí. 
Návrh respektuje, až na jednu výjimku, návazné cyklotrasy na území města Havířova (dle 
územního plánu Havířova). Napojení na cyklotrasu vedenou z k.ú. Prostřední Suchá podél silnice 
II/475 nebylo v rámci územního plánu Horní Suchá respektováno. Vzhledem k velké dopravní 
zátěži této frekventované komunikace byla trasa z Prostřední Suché odkloněna do vhodnější 
polohy a to do údolí podél Sušanky. Tato trasa, vedená ve směru západ – východ, prochází 
centrem obce a ve východním úseku ve směru na Albrechtice využívá těleso zrušené vlečky. 
Po jihozápadní hranici katastru obce je vedena značená turistická cyklotrasa 6098 z Havířova-
Šumbarku ve směru na Pacalůvku, která tvoří alternativní průchod Havířovem mezinárodní 
cyklotrasy 56 z polských Chalupek  přes Bohumín, Orlovou, Havířov, Těrlicko, Střítež a Jablunkov 
k hraničnímu přechodu Bukovec. Na území obce Horní Suchá prochází ulicí Zelenou a po napojení 
na ul. Hornosušskou odbočuje na k.ú. Prostřední Suchá.

h) Letecká doprava

Nejbližší letiště pro civilní dopravu je 35 km vzdálené mezinárodní letiště Leoše Janáčka Ostrava 
v Mošnově.  

Na parkovišti Dolu Darkov (1700 m východně od centra obce) je heliport pro přistávání vrtulníků 
záchranné služby. 

5.2. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

5.2.1. Zásobování vodou

Zásobování pitnou vodou 

Obec  Horní Suchá  je zásobována pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě provozované 
společností SmVaK a.s. Ostrava. Voda je do Horní Suché dodávána ze systému Ostravského 
oblastního vodovodu přivaděčem Bludovice – Karviná DN800/600 mm. Z vodojemu Bludovice je 
potrubím DN800/500 voda přivedena do vodojemu Životice celkového užitného objemu 9200 m3 

(2x3600 +2x1000 m3) s hladinou 329-333 m n.m. Do místa spotřeby je voda z vodojemu Životice  
dodávána přiváděcím řadem Životice – Karviná II Doly DN500/300/250, který je propojen potrubím 
DN250 přes Prostřední Suchou s přivaděčem DN350 z vodojemu Životice  do Prostřední Suché. 
Přivaděč prochází ve směru jih-sever přes katastrální území Horní Suché a významně zasahuje do 
jeho zastavěné části.

Do místní částí Kouty vede z východního směru přiváděcí a zásobovací řad z vodojemu 
Pacalůvka nacházejícím se na území Albrechtic.  Vodojem Pacalůvka užitného objemu 250 m3

s hladinou 313,9-309,4 m n.m je plněn z OOV větve Bludovice – Karviná.
V minulosti provozované místní zdroje – prameniště Karviná II – Horní Suchá na severním okraji 
katastru a prameniště Podolkovice byly z důvodu nízké efektivnosti provozu zrušeny. 

Vodovodní síť byla budována postupně, z čehož vyplývá, že i její technický stav je značně 
rozdílný. Nejstarší síť je v severní části obce, kde se nejvýrazněji projevily poklesy terénu vlivem 
poddolování. Vodovodní síť se postupně obnovuje.
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Hydraulické posouzení vodovodní sítě prokázalo,  že tato je topograficky dobře založena, 
kapacitně i tlakově vyhovující s rezervou pro její rozšíření do nově navrhovaných zastavitelných 
ploch.

V aktualizovaném  Plánu rozvoje vodovodu a kanalizací Moravskoslezského kraje je v
bilancích potřeby vody pro Horní Suchou specifická potřeba vody pro obyvatelstvo v roce 2015 
stanovena hodnotou 125 l/osobu.den. Skutečná průměrná spotřeba vody se v posledních letech 
pohybuje kolem 100 l/osobu. 

Bilance potřeby pitné vody stanovena podle směrných čísel roční spotřeby vody uvedených 
v příloze č.12 k vyhlášce č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Podle vývoje počtu obyvatel se předpokládá v roce 2025 počet obyvatel Horní Suché 4750.
Roční potřeba vody pro bytový fond  Qrok = 4750 . 46 m3 = 218 500 m3/rok 
Průměrná denní potřeba Qd = 218 500 : 365 = 599 m3/den
Průměrná denní potřeba na osobu Qp = 126 l/osobu.den. 
Potřeba vody pro občanskou a technickou vybavenost při 30 l/osobu.den : 
Qd = 4 650 . 30 l = 139 m3/den
Qrok = 139 . 365 = 50 917 m3/rok
Celková potřeba vody pro bytový fond, občanskou a technickou vybavenost:
Denní = 725 m3/den
Roční = 264 817 m3/rok

K tomu je nutno přičíst potřebu vody průmyslových podniků, která se mění podle ekonomické 
situace firem podnikajících na území obce. 

V zásobování pitnou  vodou  je navrženo rozšíření vodovodní sítě do ploch návrhové zástavby 
a ke stávající zástavbě, která dosud na veřejný vodovod není připojena. Podle návrhu budou 
veškeré domácnosti, objekty vybavenosti, služeb a ostatních podnikatelských subjektů zásobovány 
vodou z veřejné vodovodní sítě. 

Jediným zdrojem vody,  po zrušení místních pramenišť, je systém Ostravského  oblastního 
vodovodu. Přiváděcí řady a vodojemy se nachází mimo řešené území. Hlavní zásobovací řady jsou 
kapacitně dostačující, jejich poloha je navrhovanou zástavbou respektována a nevyvolává nutnost 
jejich přeložek. Problémem zůstává technický stav vodovodní sítě, jejíž starší část bude nutno 
v návrhovém období rekonstruovat. 

Na hlavní zásobovací řad je napojena Průmyslová zóna František, ve které je proveden nový 
rozvod vody do jednotlivých objektů. Rozšířená průmyslová zóna směrem na sever bude rovněž 
napojena na vodovodní řad DN300 Životice-Suchá-Karviná Doly, který vede podél ulice 
Osvobození.

Navrhované vodovody jsou vedeny v trasách místních komunikací, v chodnících nebo přilehlých 
pruzích souběžně s ostatním vedením technického vybavení. Vodovody by měly být navrhovány 
v dimenzích, aby zajistily i funkci požárního vodovodu.

Zásobování provozní (užitkovou) vodou 

Po zrušení Dolu František je jediným odběratelem provozní vody v Horní Suché sportovní areál. 
Zdrojem provozní vody pro závody OKD v Karvinské oblasti je vodní nádrž Těrlicko. Z čerpací 
stanice Těrlicko vedou dvě větve přiváděcích řadů z nichž větev DN700 vede do armaturní komory 
s označením OK3 umístěné  na východním okraji katastrálního území Horní Suchá. Z AK3 vede 
směrem na Havířov do Dolu Lazy řad DN500 ze kterého odbočují dvě větve DN300 do bývalého 
Dolu František. S ukončením těžby uhlí skončila i dodávka provozní vody pro potřebu dolu. 
Západní větev vedená katastrálním územím Prostřední Suché byla z důvodu špatného technického 
stavu v celé délce zrušena. Východní větev vedená Horní Suchou je v provozu od napojení na řad 
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DN 500 po sportovní areál, kde dodává vodu pro účely kropení hřišť a zeleně. Za odbočkou 
přípojky do sportovního areálu je řad provozní vody do areálu bývalého Dolu František odstaven. 
Z AK3 vedou na katastru Horní Suché dva krátké úseky vodovodu a to severním směrem DN300 
do areálu Dolu Darkov – závod 3 ( 9.květen), východním směrem DN500 do Dolu ČSM ve 
Stonavě. Tyto vodovody vedou okrajem obce s řídkou zástavbou. Naproti tomu řad DN500 do Dolu 
Lazy  protíná střed obce s hustší zástavbou, což sebou nese jistá rizika a provozní problémy. 
Z těchto důvodu OKD  uvažuje s jeho odstavením a zrušením. 

V územním plánu obce nejsou v oblasti zásobování a rozvodů provozní vody navrhovány 
žádné změny.

5.2.2. Odvádění a čištění odpadních vod

Území obce severně od železniční tratě Ostrava Svinov – Český Těšín, kde se nachází 
centrum obce a větší část zástavby je odkanalizována jednotnou kanalizací, která odvádí 
splaškové a dešťové vody  do sběrače „A“ a dále sběračem „F“  přes území Prostřední Suché do 
kmenové stoky „E“ v Šumbarku  na Ústřední čistírnu odpadních vod Havířov. Kanalizační sběrače 
vedou podél toku Sušanka, do kterého jsou nadkapacitní průtoky přes odlehčovací komory 
odlehčeny. Sběrač „A“ tvoří na území Horní Suché dvě stoky a to starší vejčitá stoka DN600/900 a 
novější DN800. Na hranici katastru se stoky spojují do jednoho sběrače „A“. Do sběrače „A“ jsou 
oboustranně napojeny vedlejší sběrače a uliční stoky.  Mezi nejdůležitější patří sběrač 
DN400/800/1000 z průmyslové zóny František, sběrač DN1000/800 z kolonie finských domů a 
stoka DN400 z Dolu Darkov – závod 3. Kanalizace z části kolonie finských domků je  v důsledku 
důlních poklesů svedena do čerpací stanice, která přečerpává odpadní vody do výše položeného 
sběrače.

Kanalizace v severní částí území obce je poškozena poklesy terénu v důsledku důlní činnosti. 
Netěsná kanalizace odvádí spoustu tzv. balastních vod, které navyšují průtoky v kanalizaci a 
nepříznivě ovlivňují  provoz ČOV. Do recipientů se nekontrolovaně dostávají  splaškové odpadní 
vody, které zhoršují kvalitu vody  v tocích. Náprava stavu je možná komplexní obnovou staré 
kanalizace. 

Území na jih od železniční tratě ČD Ostrava Svinov – Český Těšín je odkanalizováno
systémem oddílné kanalizace. Nová kanalizace je splašková a je určena k odvedení splaškových 
vod, původní jednotná kanalizace je využita k odvedení dešťové vody.

Splaškové vody z lokality Podolkovice I – západní část jsou svedeny do sběrače vedeného 
v údolnici Podolkovického potoka k čerpací stanici „ČS AIIf“ situované pod soutokem s Životickým 
potokem. ČS přečerpává odpadní vodu do sběrače „AII“ zaústěného na katastru Prostřední Suché 
do sběrače „A“. 

Splaškové vody z lokality Podolkovice II, Kouty I a ulice Chalupnické  jsou svedeny uličními 
stokami do sběrače, který vede podél potoku Koutňák, kříží železniční trať ČD, ulici Těrlickou a 
ulicí  „U Zastávky“ vede k čerpací stanicí „ČS AX“, do které je svedena i splašková kanalizace 
z lokality Končinovka. Z ČS jsou splašky přečerpávány do stávající jednotné kanalizace.

V návrhu zůstává splašková kanalizace v lokalitě Kouty II – východní část, která je již 
vyprojektována. Zde je navržena lokální mechanicko-biologická čistírna odpadních vod velikosti pro 
300EO situovaná u bezejmenného levobřežního přítoku do Sušanky, do kterého jsou vyčištěné 
odpadní vody vyústěny. Existuje zde i možnost napojení splaškové  kanalizace z  této lokality do  
již existující splaškové kanalizace končící u ul. Brigádnické. Možnost tohoto propojení byla 
v územním plánu ponechána. 

Do územního plánu byly navrženy v souladu s projekty další úseky splaškové kanalizace 
v Koutech a Podolkovicích, které doplňují stávající kanalizační síť v těchto částech obce. Po 
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realizaci navržených úseků tak bude většina zástavby v Koutech a Podolkovicích napojena na 
veřejnou kanalizaci. 

Splaškové odpadní vody z rodinných domů v rozptýlené zástavbě, u kterých není možné 
připojení na kanalizaci, budou svedeny do bezodtokových jímek (žump) nebo domovních čistíren 
odpadních vod.

Dešťová voda ze střech domů a komunikací bude přednostně řešena zasakováním u 
jednotlivých nemovitostí. V území nevhodnými pro vsakování bude dešťová voda svedena 
povrchově pomocí odvodňovacích příkopů, nebo dešťovou  kanalizací vyústěných do místních 
recipientů. 
Odpadní vody z objektů zemědělské výroby budou akumulovány v nepropustných jímkách a 
posléze využívány jako hnojivová zálivka na polích. 

Velkým problémem je odvedení dešťové vody z východní části kolonie finských domků jižně 
od ul. Černá cesta a z lokality Paseky. Toto území od toku Sušanka přerušuje silnice Stonavská  a 
železniční vlečka.

Část tohoto území je bezodtoková a tak jediným odvodňovacím prvkem je kanalizace a 
čerpací stanice, která vodu přečerpává do výše položené kanalizace DN1000 vyústěné do 
Sušanky.

V územním plánu jsou navrženy ve vhodně snížených místech poblíž žel. vlečky 2 průlehy tj. 
mělce tvarované prohlubně v terénu určené k vsakovaná srážkové povrchové vody s krátkodobou 
povrchovou retencí. Podrobnější řešení likvidace dešťových vod v tomto území bude předmětem 
územní studie, která je na lokalitu kolonie finských domků územním plánem stanovena. 

Odvodnění území Horní Suché  bylo v minulosti založeno na přirozené bilanci vody  v krajině. 
Urbanizací území se  odtokové poměry změnily, což přineslo řadu problémů.

Opatření k jejich zmírnění navrhovaná v ÚPN lze shrnout do těchto bodů : 
 důsledné oddělení dešťových vod od ostatních odpadních vod,
 nakládání s dešťovou vodou  přednostně řešit vsakováním do půdního a horninové prostředí 

v kombinací s retencí a regulovaným odtokem - to za předpokladu, že podmínky pro 
vsakování jsou vyhovující,

 odvedení dešťové vody odvodňovacími příkopy vyústěnými do vodotečí,
 odvedení dešťovou kanalizací vyústěnou do vodotečí.

5.2.3. Vodní toky a plochy

Severozápadní okraj katastrálního území Horní suché spadá do povodí Soleckého potoka 
vytékajícího z nádrže Mokroš. Solecký potok ústí do Olše.

Hlavním tokem na území Horní Suché je Sušanka, pramenící ve Velkém lese na 
jihovýchodním okraji obce. Tok vede severním směrem do zastavěné části obce, za železniční tratí 
se stáčí směrem na západ, obtéká Prostřední Suchou a pod Havířovem ústí do Lučiny. Na trase 
ústí do Sušanky několik drobných toků a odvodňovacích příkopů, které se naplňují výhradně  
v době dešťů. Průtok v Sušance v profilu před ústím do Lučiny je dle správce toku - Povodí Odry 
s.p. Q355=0,02 m3/s. Kvalita vody v toku je zejména v horním a středním toku nevyhovující. 
Znečištění odpadními vodami je značné. Lze očekávat, že s postupem obnovy kanalizace se 
kvalita vody v toku bude zlepšovat.

Podélný profil toku je v důsledku poklesů terénu negativně ovlivněn, což  při vyšších srážkách 
v některých úsecích způsobuje záplavy. Záplavové území tvoří poměrně úzký pás po obou 
stranách toku a nepřestavuje pro okolní zástavbu významnější nebezpečí. Do drobných toků, u 
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kterých není stanoveno záplavové území, patří Podolkovický potok, Koutňák a jeho levobřežní 
přítok Volontérský potok.

Na západní hranici katastru Horní Suché  se na rozloze 2,1 ha rozkládá rybník napájený ze 
Životického potoka. V severozápadní částí území obce se nachází bezodtoková vodní nádrž 
Nebesák. Plochu vodní nádrže zakreslenou v mapě lze považovat za stabilizovanou.

Návrh úprav vodních toků je zaměřen na zlepšení jejich průtokové kapacity.  Z technického 
hlediska se jedná o úpravy koryta v podélném i příčném profilu a úpravu terénu kolem toku. Terén 
kolem toku v šířce 6 m od břehové čáry musí být upraven a využíván tak, aby umožnil přístup 
správci toku k jeho údržbě. Směrové změny toku ani jejich zatrubňování se nenavrhuje. Existující 
zatrubnění by měla být odstraněna, a koryto toku upraveno do optimálního průtočného profilu.

Souhrn povodňových opatření je obecně specifikován v Zákoně č.254/2001 – Zákon o vodách 
v platném znění. Pro tok Sušanka je vodohospodářským úřadem stanoveno záplavové území, 
které může být při výskytu přirozené povodně zaplaveno vodou. 

Pro účely zmírnění účinku povodní se v záplavovém území hledaly plochy určené k rozlivům 
povodní. V zastavěném území s hustou sítí technického vybavení se  pro tento účel vybraly  dvě 
plochy v záplavovém území Sušanky a to v lokalitě Těšiňok a pod soutokem Sušanky s potokem 
Koutňák. Další plochy k retenci jsou navrženy ve Velkém lese na toku Koutňák a  na jeho 
bezejmenném přítoku. Jednalo by se  o suché retenční nádrže (poldry) , určené ke snížení 
kulminačního průtoku v dolním úseku toku. Vyprázdnění nádrží by se provádělo regulovaným 
odtokem, vsakem a výparem do ovzduší.  

5.3. ENERGETIKA

5.3.1. Zásobování elektrickou energií

Jižním okrajem obce Horní Suchá prochází venkovní vedení přenosové elektrizační soustavy 
400 kV č. 460 propojující transformační stanici 400/110/22 kV Nošovice s transformační stanici 
400/110/22 kV Albrechtice.

Obcí Horní Suchá prochází několik venkovních vedení distribuční elektrizační soustavy 110 kV 
napájených z rozvodny 110 kV, transformační stanice 400/110/22 kV Albrechtice. Jsou to:

 dvojité venkovní vedení 110 kV čís. 611 – 612 propojující rozvodnu 110 kV TS Albrechtice 
s rozvodnou 110 kV TS Lískovec   

 dvě dvojité venkovní vedení 110 kV čís. 623 – 624 a 625 – 626 propojující rozvodnu 110 
kV Elektrárna Karviná Doly s rozvodnou 110 kV TS Albrechtice;

 dvojité venkovní vedení 110 kV čís. 627 – 628 propojující rozvodnu 110 kV TS Albrechtice 
z rozvodnou 110 kV TS Stonava;

 dvojité venkovní vedení 110 kV čís. 667 – 668 propojující rozvodnu 110 kV TS Albrechtice 
z rozvodnou 110 kV TS Havířov B;

 dvojité venkovní vedení 110 kV čís. 646 propojující rozvodnu 110 kV TS Albrechtice 
z rozvodnou 110 kV TS Vratimov a čís. 677 propojující rozvodnu 110 kV TS Albrechtice 
z rozvodnou 110 kV TS Důl Dukla, 

 dvojité venkovní vedení 110 kV čís. 693 propojující rozvodnu 110 kV TS Albrechtice 
z rozvodnou 110 kV EDĚ Dětmarovice a čís. 696 propojující rozvodnu 110 kV TS 
Albrechtice z rozvodnou 110 kV TS Doubrava.

Obcí Horní Suchá prochází tři venkovní vedení distribuční elektrizační soustavy 22 kV 
provozovatele ČEZ Distribuce, a.s.:

 venkovní vedení 22 kV čís. 74, propojující rozvodny 22 kV Albrechtice – Havířov A;
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 venkovní vedení 22 kV čís. 88, napájené z rozvodny 22 kV Albrechtice;
 venkovní vedení 22 kV čís. 13, napájené z rozvodny 22 kV Albrechtice a propojené 

z rozvodnou 22 kV Havířov B.
Venkovní vedení 22 kV čís. 88 je v obci propojeno s venkovním vedením 22 kV čís. 13.

Z venkovních vedení 22 kV čís. 13, 74 a 88 jsou napojené distribuční transformační stanice 
22/0,4 kV, sloužící pro zásobování elektrickou energii obce.  Zásobování jednotlivých odběratelů 
obce Horní Suchá je provedeno z vedení distribuční elektrizační soustavy NN, které je napájeno 
z distribučních transformačních stanic 22/0,4 kV.

Soupis transformačních stanic 22/0,4 kV provozovatele ČEZ Distribuce a.s. 
nacházejících se v obci Horní Suchá:

značení TS Název TS
TS napojená 
z vedení čís.

Poznámka

KA_8821 Horní Suchá – Vodárna Podolkovice 74

KA_8833 Horní Suchá – Brigádnická 13

KA_8848 Horní Suchá – Souběžná 13

KA_8842 Horní Suchá – Chrost I 13

KA_8855 Horní Suchá – Chrost II 13

KA_8843 Horní Suchá – Kouty I 13

KA_8844 Horní Suchá – Kouty II. 13

KA_8845 Horní Suchá – Podolkovice Grabovčok 13

KA_8996 Horní Suchá – Volontérská 13

KA_0622 Horní Suchá – Chalupnická 13

KA_8846 Horní Suchá – Podolkovice Finské domky 13

KA_8847 Horní Suchá – Centrum 13

KA_8995 Horní Suchá – Finská 13

KA_9164 Horní Suchá – Almix 13 cizí

KA_9163 Horní Suchá – OKD Doprava 13 cizí

KA_9166 Horní Suchá – KD František 13 cizí

KA_9167 Horní Suchá – Maron 13 cizí

KA_8820 Horní Suchá – FD František II 13

KA_9171 Horní Suchá – DIAMO 13 cizí

KA_9170 Horní Suchá – BEFRA 13 cizí

KA_9168 Horní Suchá – Felak 13 cizí

KA_9165 Horní Suchá – Plnírna PB 13 cizí

KA_0110 Horní Suchá – Stonavská 88

KA_0122 Horní Suchá – FD František III 88

KA_0031 Horní Suchá – FD František I 88

KA_9161 Horní Suchá – Rekultivace skládka 88 cizí

KA_9160 Horní Suchá – Skládka 88 cizí

KA_9162 Horní Suchá – Pašůvka 74 cizí

KA_8863 Horní Suchá – 6. srpna 74
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Obci Horní Suchá prochází několik venkovních a kabelových vedení distribuční elektrizační 
soustavy 22 kV provozovatele Dalkia Industry CZ, a.s. Jedná se o venkovní vedení 22 kV čís. 
45/46, která propojují Důl Darkov, závod 3 (bývalý Důl 9.květen) a Důl Dukla a venkovní vedení 22 
kV čís. 77/78 z rozvodny VN 22 kV na Dole Darkov, závod 3. Obě vedení slouží k napojení 
trafostanic v průmyslové zóně František, v areálu firmy Lightgitter a v ul. K Prádlu. Tyto trafostanice 
jsou ve výkresu technické infrastruktury označeny pouze TS.

Podél železniční tratě Havířov – Český Těšín, která prochází od západu k východu středem 
obce Horní Suchá, je uložen kabel VN 6 kV, který slouží jako napájecí kabel pro zabezpečovací 
zařízení Českých drah. 

Podle územně plánovací dokumentace ZÚR Moravskoslezského kraje je nutno respektovat 
koridory pro stavby zařízení elektrizační soustavy:

 koridor pro nové venkovní vedení přenosové elektrizační soustavy 400 kV Nošovice –
Albrechtice, v trase souběžně se stávajícím vedením čís. 460, záměr ČEPS, a.s. 
Navrhované vedení slouží ke zvýšení přenosové kapacity vedení 400 kV č. 460, označení 
stavby v ZÚR MK je E45.

 koridor pro nové dvojité venkovní vedení distribuční elektrizační soustavy 110 kV mezi 
stávající rozvodnou 110 kV transformační stanice 400/110/22 kV Albrechtice a novou 
rozvodnou 110 kV navrhované transformační stanice 110/22 kV Karviná – Doly. Označení 
stavby v ZÚR Moravskoslezského kraje je EZ6.  

Návrh nových distribučních transformačních stanic 22/0,4 kV byl proveden na základě 
předpokládaného zvýšení elektrického příkonu v jednotlivých lokalitách obce, v návaznosti na 
urbanistickou koncepci.

Pro posílení stávající distribuční sítě NN a zásobování elektrickou energii nové bytové  
zástavby v jižní části obce podél ulice Volontérská, je navržená nová distribuční transformační 
stanice 22/0,4 kV, označená TS-N1. Přípojka 22 kV pro navrženou transformační stanici TS-N1 
bude napojená z venkovního vedení 22 kV čís. 13 kabelovým vedením 22 kV.

Pro posílení stávající distribuční sítě NN a zásobování elektrickou energii nové bytové 
zástavby v západní části obce podél ulic Hornosušská a Kuncovka je navržená nová distribuční 
transformační stanice 22/0,4 kV, označená TS-N2. Přípojka 22 kV pro navrženou transformační 
stanici TS-N2 bude napojená z venkovního vedení 22 kV čís. 13 kabelovým vedením 22 kV. 

Pro posílení stávající distribuční sítě NN a zásobování elektrickou energii nové bytové 
zástavby ve střední části obce podél ulice Chalupnická je navržená nová distribuční transformační 
stanice 22/0,4 kV, označená TS-N3. Přípojka 22 kV pro navrženou transformační stanici TS-N3 
bude napojená z venkovního vedení 22 kV čís. 13 kabelovým vedením 22 kV. 

Pro posílení stávající distribuční sítě NN a zásobování elektrickou energii nové bytové 
zástavby ve střední části obce podél prodloužené ulice Kasárenské je navržena nová distribuční 
transformační stanice 22/0,4 kV, označená TS-N4. Přípojka 22 kV pro navrženou transformační 
stanici TS-N5 bude napojená z venkovního vedení 22 kV čís. 13 kabelovým vedením 22 kV.

Pro zásobování odběratelů elektrickou energii v navržené zástavbě občanské vybavenosti OV-
Z43 je možno vybudovat novou transformační stanici 22/0,4 kV napojenou z kabelového vedení 
pro novou transformační stanici TS-N4, procházejícího ul. Parková. S umístěním nové 
transformační stanice 22/0,4 kV pro zásobování elektrickou energii odběratelů občanské 
vybavenosti se předpokládá v ploše OS-Z43 a musí být řešena v rámci projektové dokumentace 
občanské vybavenosti. 

Pro posílení stávající distribuční sítě NN a zásobování elektrickou energii nové bytové 
zástavby v severovýchodní části obce severně od ulice Stonavská je navržená trasa kabelového 
distribučního vedení 22 kV pro napojení nutných transformačních stanic 22/0,4 kV situovaných 
v ploše zástavby BH-Z22. Kabelové distribuční vedení 22 kV pro napojení navržených 
transformačních stanic bude napojeno kabelovou přípojkou 22 kV z venkovního vedení 22 kV čís. 
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88, resp. z odbočky venkovního vedení pro DTS KA_0122 FD František III. V ploše zástavby BH-
Z22 je nutno zabezpečit plochu pro umístění nových DTS a koridory pro kabelové distribuční 
vedení 22 kV. Počet a umístění DTS je nutno vyřešit v rámci stanovené územní studie. 

Pro posílení stávající distribuční sítě NN a zásobování elektrickou energii nové obytné 
zástavby, zejména plochy BI-Z68 a občanské zástavby OV-Z64 ve východní části obce jižně od 
ulice Stonavská tj. kolem ulice Chrost  je navržena trasa kabelového distribučního vedení 22 kV pro 
napojení potřebných transformačních stanic 22/0,4 kV situovaných v ploše zástavby BI-Z68 a OV-
Z64. Kabelové distribuční vedení 22 kV pro napojení navržených transformačních stanic bude 
napojeno z venkovního vedení 22 kV čís. 13, z odbočky venkovního vedení přípojky pro DTS 
KA_8842 Chrost I. V ploše zástavby BI-Z68 a OV-Z64 je nutno zabezpečit plochu pro umístění 
DTS a koridory pro kabelové distribuční vedení 22 kV. Umístění DTS je nutno vyřešit v rámci 
územní studie stanovené u plochy BI-Z68 a projektu objektů občanské výstavby v ploše OV-Z64. 
Z důvodu zvýšené provozní spolehlivosti je navrženo propojení tohoto kabelového vedení 
napojeného z venkovního vedení čís. 13 s kabelovým vedením 22 kV pro DTS plochy BH-Z22, 
napojeného z venkovního vedení čís. 88. 

Pro zásobování elektrickou energii ploch výroby VD-Z45 a VD-Z46 v severozápadní části obce 
podél ulice U Lékárny je navržena trasa kabelového vedení přípojky 22 kV pro transformační 
stanice 22/0,4 kV situovaných v plochách zástavby VD-Z45 a VD-Z46. Kabelové vedení 22 kV pro 
navržené transformační stanice bude napojeno z venkovního vedení 22 kV čís. 13, z odbočky 
venkovního vedení přípojky pro DTS KA_9165 Plnírna PB.

Pro případné posílení stávající distribuční sítě NN a zásobování elektrickou energii nové 
obytné zástavby v severovýchodní části území obce, jižně od ulice Černá cesta, je nutno v rámci 
území studie stanovené na celou lokalitu kolonie rodinných domů posoudit nutnost výstavby nové 
transformační stanice 22/0,4 kV. V případě nutnosti výstavby nové DTS, je nutné v rámci územní
studie navrhnout plochu pro umístění DTS a trasu pro kabelovou přípojku 22 kV. Případná nová 
distribuční transformační stanice 22/0,4 kV bude napojená z venkovního vedení 22 kV čís. 88. 

Pro zásobování elektrickou energii plochy výroby VD-Z15 ve východní části obce je navržena 
krátká trasa kabelového vedení přípojky 22 kV pro transformační stanice 22/0,4 kV, které budou 
v případě potřeby situované v zastavitelné ploše VD-Z15. Kabelové vedení 22 kV pro navržené 
transformační stanice bude napojeno z venkovního vedení 22 kV čís. 88.

Navržené plochy k zástavbě, jejichž zásobování elektrickou energii není řešeno ani v části 
grafické, ani v části textové budou napojeny ze stávající distribuční sítě NN.

5.3.2. Zásobování plynem

Provozovatelem distribuční soustavy je společnost SMP Net, s.r.o., podklady o stavu a trasách 
plynárenských zařízení poskytla RWE GasNet, s.r.o.

Vysokotlaké plynovody
Ve směru západ-východ vede napříč zastavěným územím vysokotlaký plynovod č. 623 005 

Suchá – Albrechtice DN500. Z něho jižním směrem odbočuje plynovod č.622 088 Horní Suchá –
Životice DN100. Severním směrem odbočuje plynovod DN100 do areálu firmy Primaplyn a 
průmyslové zóny František, na který je napojena regulační stanice – Obec, 4 průmyslové 
regulačních stanice soukromých  podnikatelských subjektů a regulační stanice v průmyslové zóně 
František. Na plynovod č.623 005 DN500 jsou krátkými přípojkami DN100 č.622 023 napojeny 
regulační stanice Chrost I a č.622 090 regulační stanice Chrost II .

Většina vtl plynovodů prochází zastavěnou části obce, což je z hlediska ochrany plynovodu i 
bezpečnosti okolní zástavby nevýhodné.

Plynovod č.623 005 patří mezi starší plynovody a jeho stav si vyžaduje nutnou rekonstrukci, 
která po etapách probíhá. Úsek plynovodu přes Podolkovice byl již přeložen do nové trasy vč. části 
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odbočky jižním směrem. Pro informaci je do územního plánu zakreslen také nefunkční úsek 
původního vysokotlakého plynovodu. 

Při východním okraji obce se nachází anodové uzemnění tohoto vysokotlakého plynovodu, 
které je územním plánem respektováno. 

Regulační stanice plynu
Na území Horní Suché je umístěno 8 vysokotlakých regulačních stanic, z nichž 3 zajišťují 

dodávku plynu pro veřejný odběr, zbývajících 5 regulační stanic dodávají plyn podnikatelským 
subjektům. Do veřejné sítě jsou zapojeny regulační stanice s označením :
- č. 62 142 - Obec - vtl/stl , výkon 1200 m3/h –  dodává plyn do středotlaké rozvodné sítě 

omezené na několik rodinných domů v lokalitě U vodojemu. 
- č. 62019 - Chrost I – vtl/ntl - výkon 1200 m3/h – dodává plyn do nízkotlaké rozvodné sítě v 

sídlišti Chrost a v místní části  Podolkovice a Kouty,
- č.62 100 - Chrost II – vtl/stl – dodává plyn  do středotlaké sítě ve východní části obce, je 

propojena s RS Obec.
Samostatné průmyslové regulační stanice pro podnikatelské subjekty mají označení :
- č.62 081 - Plnírna PB - výkon 500 m3/h
- č.62 188 - Plnírna  CH4 - výkon 500 m3/h
- č.62 176 – Průmyslová zóna  František -  výkon 3000 m3/h
- č.62 179 – Felak - výkon 350 m3/h
- č.62 083 – Výroba dílů, výkon 500 m3/h.
Regulační stanice pro veřejný odběr provozuje SMP Net, s.r.o., průmyslové stanice patří 
soukromým podnikatelským subjektům a jsou provozovány autorizovanými osobami.

Místní rozvodná síť
Nízkotlaká část

Sídliště Chrost a místní část Podolkovice a Kouty jsou zásobovány plynem z nízkotlaké 
rozvodné sítě napojené z regulační stanice Chrost I. 5 rodinných domů v blízkosti hranice katastru 
je zásobováno plynem z nízkotlaké rozvodné sítě Prostřední Suché.

Provozní tlak se pohubuje v rozmezí 2 – 2,5 kPa. Z důvodu stabilizace tlaku v ntl síti je tato na 
ulici Chrost přes uliční regulátor propojena se stl rozvodem.

Starší část plynovodu je z ocelového potrubí, novější plynovody jsou z polyetylenových trub. 
Plynovodní řady jsou vedeny převážně v komunikacích nebo k ním přidružených pásech. 
Odběrová místa jsou na řady napojena plynovodními přípojkami.

Středotlaká část
Zástavba ve střední části  obce - kolonie finských domků a část sídliště Chrost, domy na 

ulicích Stonavské, Těrlické a navazujících ulicích jsou plynofikovány středotlakou rozvodnou síti 
napojenou na regulační stanici „Chrost II“.

Mezi středotlaké plynovody patří i původně vysokotlaký plynovod č.626 03 058 DN500 Suchá 
– Důl 9.květen, který později dodával zemní plyn z regulační stanice „Obec“ do sušičky kalů na 
Dole Darkov, závod 3 (bývalý Důl 9.květen). Plynovod je v současné době mimo provoz. Podle 
sdělení provozovatele plynovodu - společnosti Green Gass DPB a.s. plynovod není zrušen a 
vztahuje se na něj ochranné pásmo.

Nejvyšší provozní tlak plynovodní sítě MOP=3bary. Rozvody jsou provedeny 
z polyetylenových trub v dimenzích D63 – D160 mm.

Rozvody důlního (degazačního) plynu
Řešené území je situováno v prostoru chráněného ložiskového území Rychvald a ve zvláštním 

dobývacím prostoru Horní Suchá I s výskytem hořlavého zemního plynu vázaného na uhelné sloje. 
V severní části katastrálního zemí Horní Suché vedou  plynovody důlního plynu-degazovody : 

č. 626 050 úsek G a E Doubrava – 9.květen DN450/300/250 a č. 626 051 úsek H František DN300. 
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Na sever od těžební stanice je situován  těžební vrt s označením  HS-4, na východ těžební vrt 
HS-5. Z vrtů vedou sací plynovody do těžební stanice důlního plynu František. Vrt HS-3 je situován 
na katastru Prostřední Suché. Trasa sacího  potrubí je převzata z projektové dokumentace  .

Největším odběratelem důlního plynu je kogenerační jednotka umístěna v průmyslové zóně 
František.

Návrhy

Vysokotlaké plynovody
VTL plynovod DN500 Suchá – Albrechtice je postupně rekonstruován. Úsek přes Prostřední 

Suchou a Podolkovice byl realizován. Na navazující úsek směrem do Albrechtic probíhá stavební 
řízení. V územním plánu je pro tento záměr vymezen koridor. Po realizaci tohoto úseku bude 
stávající trasa VTLplynovodu vedená přes zástavbu v Koutech zrušena.  

Ze ZÚR Moravskoslezského kraje je převzata trasa vysokotlakého plynovodu DN 500 z PZP 
Třanovice do oblasti  Karviná-Doly. 

Trasa je v územním plánu Horní Suché upřesněna, aby plynovod co nejméně zasahoval do 
stávajících zastavěných ploch. Při podrobnějším řešení je možná úprava trasy plynovodu vč. 
ochranného pásma v rámci vymezeného koridoru. 

Místní rozvodná síť 
Nízkotlaká i středotlaká rozvodná síť  bude za účelem plynofikace rozšířena do ploch 

navrhované zástavby. Plynovodní řady  jsou vedeny v trasách místních komunikací souběžně  
s ostatním vedením technického vybavení. Jednotlivé budovy budou na plynovod napojeny 
plynovodními přípojkami ukončenými na hranicí nemovitostí hlavním uzávěrem plynu a 
plynoměrem. Navrhované zastavitelné plochy budou plynofikovány zejména rozšířením středotlaké 
sítě.

Návrh plynovodních řadů v lokalitách určených pro zpracování územních studií bude 
předmětem řešení této podrobnější dokumentace. 

5.3.3. Zásobování teplem

Řešené území  obce Horní Suchá se nachází v nadmořské výšce od 267 do 313 m n.m, 
v místě s oblastní výpočtovou teplotou tex= -15˚ C. Počet dnů  v roce  s teplotou nižší  než 12˚ C  je 
221, průměrná teplota v topném období je 3,6˚C, dotápět je nutno 3182 dennostupňů (D18) za rok.

Mezi nejvýkonnější tepelné zdroje na území obce patří plynové kotelny v podnicích a v 
objektech občanské vybavenosti :

- RPG provozující plynovodní kotelnu (4MW) a rozvody tepla na sídlišti Chrost 
- Primaplyn s.r.o. (3 MW),
- OKD-Rekultivace (0,8MW), 
- BEFRA ELEKTRONIC, s.r.o. (0,48 MW),
- Kulturní dům (349 - 379kW) 
- Základní školy na ul. Stonavské, Těrlické a Školní (0,2 – 0,6 MW)

V objektech individuálního bydlení – rodinných domech se uplatňuje decentralizovaný systém 
vytápění z vlastních zdrojů. U starší zástavby je vedle ústředního vytápění používáno i klasické 
lokální vytápění na tuhá paliva. U novější  zástavby převažuje teplovodní otopný systém ústředního 
vytápění. Dříve převažující tuhá paliva jsou s rozvojem plynofikace v uplynulých letech 
nahrazována zemním plynem. Jeho dostupnost je prakticky ve všech lokalitách řešeného území. 
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Využití obnovitelných zdrojů energie pro účely vytápění se s ohledem na rostoucí cenu 
fosilních paliv stanou nezbytnou alternativou. Z obnovitelných zdrojů se budou uplatňovat 
především tepelná čerpadla a systémy využívající sluneční energie. 

V průmyslové zóně František provozuje společnost Green Gass DPB, a.s. kogenerační 
jednotku spalující degazační plyn k výrobě elektrické a tepelné energie. K využití tepelné energie 
se nabízí vytápění  budov. Nejblíže ke zdroji se nachází kolonie finských domů. Do této lokality je 
z kogenerační jednotky navrhován  teplovod. Rozvod teplovodu a prověření jeho reálnosti v rámci 
této kolonie bude předmětem řešení územní studie, která je na celou kolonii finských domků 
stanovena. 

Menší kogenerační jednotka ve skládce TKO vyrábí elektřinu a teplem vytápí objekty na 
skládce. Případné využití tepla v kolonii finských domů je problematické z důvodu perspektivního 
využití skládky a nákladů na výstavbu teplovodů. 

5.4. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Obci prochází podzemní komunikační vedení přenosové a přístupové veřejné komunikační 
sítě operátora Telefónica O2 Czech Republic,a.s. V obci je vybudována přístupová komunikační 
síť, která je provedená komunikačním vedením napojeným z komunikačního zařízení – vedlejší 
účastnické jednotky RSU Horní Suchá, operátora Telefónica O2 Czech Republic,a.s. Kapacita 
přístupové komunikační sítě a komunikačního zařízení RSU operátora Telefónica O2 Czech 
Republic,a.s. je dostatečná pro zajištění požadovaných komunikačních služeb v obci.

V obci prochází komunikační vedení společnosti Dalkia Industry CZ, a.s., komunikační vedení 
Českých dráh a dispečerský kabel ČEZ Distribuce, a.s. 

V obci jsou vybudované základnové stanice veřejné mobilní komunikační sítě operátorů 
Telefónica O2 Czech Republic,a.s., T-Mobile Czech Republic, a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. 
Obec je pokrytá radiovým signálem veřejné mobilní komunikační sítě těchto operátorů.

Na území obce jsou provozovány sítě veřejných elektronických komunikací, které provozují 
různí operátoři elektronických komunikací. Poskytování služeb elektronických komunikací nových 
účastníků v obci budou zajišťovat operátoři elektronických komunikací na základě žádosti o 
připojení do veřejné komunikační sítě. 

Řešené území je pokryto televizním a rozhlasovým signálem z televizních a rozhlasových 
vysílačů operátora České Radiokomunikace a.s a vysílačů jiných operátorů elektronických 
komunikací. 

Do územního plánu jsou zakresleny pouze důležité trasy elektronické komunikační sítě, které 
procházejí k.ú. Horní Suchá a mají širší územní význam – jsou označeny jako dálkové kabely. 

V rámci územního plánu není uvažováno s žádnými přeložkami sítí elektronické komunikace. 
Je však možné, že při realizaci staveb v rámci jednotlivých zastavitelných ploch a koridorů dojde 
k jejich dílčím přeložkám. Toto řešení však přesahuje podrobnost územního plánu a musí být 
řešeno v podrobnější projektové dokumentaci. 

5.5. NAKLÁDANÍ S ODPADY

Skládka odpadu

V Horní Suché u ul. Solecké se nachází regionální skládka tuhého komunálního odpadu 
(TKO), která slouží nejen pro potřeby obce Horní Suché, ale je zde svážen odpad i z okolních měst 
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a obcí bývalého karvinského okresu. Skládku provozuje firma Depos Horní Suchá, a.s. V souladu 
se záměry firmy Depos je navrženo její rozšíření. Životnost skládky se po jejím rozšíření prodlouží 
do r. 2040.

Realizace skládky je v souladu s Plánem odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 
z r.2003. Navrhovaná plocha areálu skládky,  do které byla zahrnuta i původně rezervní plocha 
(jihovýchodní část areálu), bude totiž využita nejen pro skládku TKO, ale bude sloužit i pro 
kompostování a předpokládá se možná realizace dalších zařízení na zpracování odpadů. 

Skládka je povolena na dobu neurčitou. Záměrem firmy Depos je postupně zrealizovat ucelený 
komplex skládky se zpracovatelským závodem odpadů, kde kromě ukládání TKO je počítáno 
s účelovou separací odpadů, havarijní plochou pro identifikovaný odpad N, s recyklací stavebního 
odpadu, se zpracováním odpadů ze zeleně kompostováním, se zpracovatelskou linkou na 
solidifikaci kalů a dalším technickým zařízením. Pro zpracování odpadu ze zeleně slouží již 
v současné době kompostovací plocha. 

Areál skladky po rozšíření vč. ploch technických zařízení by měl dosáhnout rozlohy cca 25ha. 
Skládka bude i nadále realizována po etapách. Rozsah a časová posloupnost jednotlivých etap 
v rámci navrhované plochy bude upřesňován na základě vzniklých potřeb. 

Rozhodnutím Stavebního úřadu v Horní Suché ze dne 8.3.2004 bylo kolem skládky TKO 
vymezeno ochranné pásmo. Ochranné pásmo bylo stanoveno 30 - 200m od vnějšího okraje 
skládky, která byla již vymezena v rozsahu předpokládaného rozšíření dle záměrů firmy Depos.a.s. 

Dle tohoto rozhodnutí jsou ve vymezeném ochranném pásmu stanoveny tyto podmínky: 
- Ve vyznačeném ochranném pásmu nebude realizována bytová ani občanská výstavba.
- Je možno provádět údržbu a opravy stávajících objektů, komunikací a inženýrských sítí.
- Nedoporučuje se v ochranném pásmu provozovat zemědělskou a hospodářskou činnost. 
- Doba trvání ochranného pásma je stanovena po dobu existence skládky. 

Z hlediska potřeb zachování základních funkcí státu při krizových situacích 
v Moravskoslezském kraji byl  Depos Horná Suchá a.s. zařazen do seznamu subjektů kritické 
infrastruktury České republiky regionálního významu v souladu se zákonem č.240/2000 Sb., o 
krizovém řízení  a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Sběrný dvůr

U ul. Chrost se nachází sběrný dvůr, který slouží pro dočasné ukládání tříděného odpadu od 
obyvatel obce. Jelikož se jedná o nový areál, s jeho rozšířením se nepočítá.  
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6. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Cílem ÚSES je zajistit přetrvání původních přirozených skupin organismů v jejich typických 
(reprezentativních) stanovištích v podmínkách zkulturněné krajiny nebo vytvořit podmínky pro jejich 
návrat do krajiny. Realizace tohoto systému má zajistit trvalou existenci a reprodukci typických 
společenstev. Tato původní společenstva jsou schopna bez výrazného přísunu energie člověkem 
zachovávat svůj stav v podmínkách rušivých vlivů civilizace a po narušení se vracet ke svému 
původnímu stavu. Tuto funkci má zajistit územní systém ekologické stability krajiny sítí ekologicky 
významných částí krajiny, které jsou účelně rozmístěny na základě funkčních a prostorových 
podmínek. Těmito podmínkami jsou reprezentace pro krajinu typických stanovišť formou biocenter 
o daných velikostních a kvalitativních parametrech, propojených navzájem prostřednictvím 
biokoridorů. Ty mají též stanoveny velikostní a kvalitativní parametry. Vzájemné propojení dává 
obecné podmínky pro migraci organismů v podobných životních podmínkách v krajině. Podobné 
přírodní podmínky jsou charakterizovány příbuzností skupin typů geobiocénů (STG). 

Územní systém ekologické stability má základní prvky:
Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje 

dlouhodobou (co možná trvalou) existenci druhů nebo společenstev původních druhů planě 
rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a jejich genových zdrojů.

Biokoridor je část krajiny, která propojuje mezi sebou biocentra způsobem umožňujícím 
migraci organismů, i když pro jejich rozhodující část nemusí poskytovat trvalé existenční podmínky. 
Pod pojmem migrace se zahrnuje nejen pohyb živočišných jedinců, pohyb rostlinných orgánů 
schopných vyrůst v novou rostlinu, ale i výměnu genetické informace v rámci populace, přenos 
pylu, živočišných zárodků a pod.

Interakční prvek rozlohou ani tvarem nedefinovaný vegetační prvek v krajině, většinou menší 
rozlohy, který doplňuje základní prvky ÚSES - biocentra a biokoridory - a posiluje jejich funkci. 
Jedná se o remízky, břehové porosty, keřové porosty na mezích, podél železničních tratí a náspů 
apod. Interakční prvky mohou být v zemědělské krajině navrhovány v rámci komplexních 
pozemkových úprav, kdy slouží zároveň k ochraně půdního fondu. Vzhledem k charakteru 
zástavby sídla nelze předpokládat potřebu komplexních pozemkových úprav a proto jsou navržené 
interakční prvky zahrnuty do návrhu ÚSES.

Hierarchické členění ÚSES. Podle významu skladebných prvků (biocenter a biokoridorů) se 
dělí ÚSES na nadregionální, regionální a lokální. Součástí nižší hierarchické úrovně se přitom v 
daném území stávají všechny skladebné prvky hierarchické úrovně vyšší, a to jako jejich opěrné 
body a výchozí linie. Používají se zkratky LBK, RBK, NBK pro lokální, regionální a nadregionální 
biokoridory a LBC, RBC a NBC pro lokální, regionální a nadregionální biocentra.

Pro realizaci chybějících částí a změnu ve stávajících částech ÚSES nebyl dosud jasně 
stanoven finanční postup a státní dotace na realizaci ÚSES. I z těchto důvodů je potřebná 
minimalizace rozsahu biocenter a biokoridorů.

a) Koncepce návrhu ÚSES

Návrh místního ÚSES byl zpracován jako generel ÚSES ing. M. Samkovou (Výzkumný ústav 
okrasného zahradnictví Průhonice v roce 1993. Byl zapracován do územního plánu obce 
(územního plánu sídelního útvaru) v roce 1993. Upravená metodika zpracování ÚSES byla vydána 
v r. 1995 (Rukověť projektanta ÚSES) a upřesňovala podmínky a parametry biocenter a 
biokoridorů. V roce 1996 byla zpracována ing. M. Mrázkem pro celý okres Karviná „Koordinace
územních systémů ekologické stability okresu Karviná“ (ÚHUL Frýdek-Místek). Vydané zásady 
územního rozvoje kraje doplňují v severním okraji území obce nově regionální biocentrum a jeho 
napojení od západu  a pokračující k východu. 
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Uvedené změny vyvolaly potřebu nové úpravy ÚSES zapracovat do územního plánu. 
V území obce jsou pouze prvky regionální a lokální úrovně ÚSES. 

regionální úroveň 
- část složeného regionálního biokoridoru od západu z území Havířova s částmi R1 až R3, č. 

642, dle ZÚR (číslování dle ZÚR je dále uvedeno v tetu v závorkách);
- regionální biocentrum R4 (135 Hornosušské Doly), z části na území Karviné;
- část složeného regionálního biokoridoru R5, R6 (č. 618), který pokrčuje na území Stonavy. 

lokální úroveň
Lokální úroveň vychází z předchozího územního plánu obce. Převádí některé interakční prvky 

do úrovně lokálních biokoridorů a v některých místech upřesňuje rozsah dle použitých mapových 
podkladů a aktuálního stavu a návrhu funkcí v území. 
trasy lesních a vodních biokoridorů a lesních biocenter na stanovištích živinami obohacených nebo 
normálních, středně vlhká až zamokřená

- lokální trasa L1 až L8, L9 proti toku Sušanky
- lokální trasa L10 až L12, proti toku levého přítoku Sušanky 
- lokální trasa L22+L23,  posilující propojení skladebných částí ÚSES ve Velkém lese 

s lokálním biocentrem L11;
- lokální trasa L19+L21, po toku levého přítoku Sušánky na hranicích s Havířovem;

trasy lesních biokoridorů a biocenter na stanovištích převážně středně živných a středně vlhkých:
- lokální trasa L13 až L20, propojující lesy v jižním okraji území Horní Suché Mezi 

Albrechticemi a Havířovem;
- lokální trasa L24, biokoridor propojující skladebné části ÚSES ve Velkém lese s tokem 

Sušanky;
- interakční prvek IP1, který ve východním okraji území posiluje ekologickou stabilitu území 

výrazně postiženého důlními vlivy.

b) Minimalizace prvků ÚSES

Podmínky minimalizace územního systému ekologické stability (celkový počet a hustota 
skladebných částí ÚSES) nebyly zohledněny vzhledem k silnému poškození území důlními vlivy a 
imisními vlivy průmyslu.
V rámci činností v území je nutné respektovat celý vymezený územní systém ekologické stability 
včetně interakčních prvků.

Minimální parametry skladebných částí byly převážně respektovány u chybějících částí –
v zemědělské nebo urbanizované krajině. 

Minimální parametry prvků ÚSES pro lesní společenstva jsou:
- regionální biokoridor jednoduchý – minimální šířka je 40 metrů, maximální délka mezi 

nejbližšími biocentry je 700 m;
- regionální biokoridor složený – délka trasy koridoru (jednoduché regionální biokoridory a 

vložená lokální biocentra)  mezi regionálními biocentry je maximálně 8 000 m;
- regionální biocentrum – minimální velikost pro společenstva tvrdého luhu 30 ha, pro 

společenstva 3. vegetačního stupně 20 ha.
- biocentrum lokálního významu (LBC)  - minimální velikost je 3 ha, za předpokladu, že jde o 

kruhový tvar. U všech tvarů lokálních biocenter je třeba dbát, aby minimální plocha pravého 
lesního prostředí v biocentru byla 1 ha. V případě, že na plochách biocenter budou porosty 
obnovovány holosečným způsobem, je nutné vymezit minimální plochu lokálního biocentra 
na 6 ha.
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- biokoridor lokálního významu  (LBK) - maximální délka je 2 000 m a minimální šířka 15 
metrů, možnost přerušení je na 15 metrů; pro společenstva kombinovaná - přerušení je 
maximálně na 50 m při přerušení zpevněnou plochou, 80 m při přerušení ornou půdou, 
100 m při ostatních kulturách. 

Tato pravidla byla v celém řešeném území a navazujícím okolí prověřena a zohledněna při 
vymezení ÚSES. 

c) Střety a bariéry prvků ÚSES

Bariérami v trasování ÚSES jsou v Horní Suché především křížení s navrhovanou rychlostní 
komunikací R67 a křížení s venkovními vedeními VN a VVN.
Místa křížení s místními a účelovými komunikacemi, vodovodními a plynovodními řady a 
sdělovacími kabely netvoří bariéru ve smyslu ÚSES.

Dořešení uvedených střetů prvků územního systému ekologické stability krajiny je možné až 
v projektech ÚSES a musí být respektováno při upřesňování hranic prvků na lesní půdě v rámci 
zapracování ÚSES do lesního hospodářského plánu.

d) Hospodaření na území vymezeném pro ÚSES

Cílovými lesními porosty ÚSES by měly být dubové bučiny a bukové doubravy, v menším 
rozsahu jasanové olšiny. Jde o území ovlivněná hospodařením člověka a proto je přesnější určení 
klimaxových dřevin v daných podmínkách složité. K realizaci ÚSES proto doporučujeme použít 
širší dřevinnou skladbu specifikovanou detailněji v projektech ÚSES podle druhového složení 
podrostů, lesních typologických map a půdních map.

V lesních prvcích ÚSES by ve vymezených porostech mělo být preferováno minimálně 
podrostní hospodaření nebo výběrné hospodářství. Při nedostatku zmlazených cílových dřevin tyto 
uměle vnášet. Obmýtí a obnovní dobu je možno ponechat podle hospodářského souboru beze 
změny, zvýšit by se mělo zastoupení cílových dřevin tak, aby v průměru bylo dosaženo zastoupení 
minimálně 50 %, tzn., aby porosty tvořící biokoridor byly hodnoceny stupněm ekologické stability 4. 
Pro lokální biocentra vymezená na lesní půdě by mělo platit, že u dubobukových a bukodubových 
porostů by měl být dodržován požadavek podrostního hospodaření s předsunutými prvky pro 
umělé zalesnění chybějícími dřevinami přirozené druhové skladby, především tedy buku nebo 
dubu jako hlavní dřeviny a dále přimíšeně a vtroušeně dubu, buku, klenu, jedle. Stávající smrkové 
porosty obnovovat holosečně, popřípadě rovněž podrostně. U porostů, které nejsou kvalitní a u 
nichž není žádoucí další zmlazení, uvažovat i o případném snížení obmýtí o 10 roků. Při clonné 
obnově smrkových porostů by do čistých náletů měl být uměle vnášen buk, popř. ostatní cílové 
listnáče zejména jako dřeviny zpevňující a meliorační, ale jen autochtonní. Ideálním cílem 
hospodaření v porostech tvořících lokální biocentra je les s druhovou a věkovou skladbou blízkou 
přirozené.

Při zakládání prvků ÚSES na orné nebo jiné nezalesněné půdě využít ve velké míře meliorační 
dřeviny - keře a stromy.

Při přeměnách druhové skladby v biocentrech a biokoridorech by mělo platit, že sazenice mají 
být nejen odpovídající druhové skladby, ale i místní provenience a z odpovídajícího ekotopu.

Hospodaření v lesních biokoridorech navržených mimo lesní půdu a v břehových porostech 
podél potoků je dáno především jejich malou šířkou, a proto je zde nutné počítat s obnovou pouze 
přirozenou, popř. jednotlivým nebo skupinovým výběrem.

Na plochách chybějících biocenter a biokoridorů je nutno zabezpečit takové hospodaření, 
které by nezhoršilo stávající stav, tzn., že na zaujatých pozemcích vymezených pro ÚSES nelze 
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např. budovat trvalé stavby, trvalé travní porosty měnit na ornou půdu, odstraňovat nárosty nebo 
jednotlivé stromy a pod. Přípustné jsou pouze ty hospodářské zásahy, mající ve svém důsledku 
ekologicky přirozené zlepšení stávajícího stavu (např. zatravnění orné půdy, výsadba břehových 
porostů, zalesnění).

Interakční prvky: 

V místech splňujících šířkové parametry budou realizovány jako LBK, v zúžených místech 
mohou být v podobě alejí nebo řad stromů doplněných skupinovými a řadovými výsadbami keřů. 
Podmínkou je použití autochtonních druhů. V minimálním případě budou jako extenzivní travní 
porost.   

e) Vlivy zapracování ÚSES na území sousedící s řešeným územím

Vymezení ÚSES v rámci územního plánu Horní Suché nově napojuje lokální biocentrum R6- LBC 
na území Stonavy s napojením na regionální biokoridor R5 a interakční prvek IP1. 

f) Prvky ÚSES –

regionální úroveň
Cílová společenstva jsou lesní pokud není uvedeno v tabulkách jinak.

O
značení 
prvku

Funkce, 
funkčnost, 
název

STG Rozměr Charakter ekotopu Cílové společenstvo,
návrh opatření

Regionální biokoridor 642, mezofilní hájový, mezofilní bučinný, hygrofilní
R1 RBC, funkční 3B3

3B4
(250 m smíšené lesní porosty

R2 LBC, funkční 3B3,4 4,8 ha smíšené lesní porosty
R3 RBK. funkční 3B3,4 400 m smíšené lesní porosty

Re  Regionální biocentrum 135 Hornosušské Doly, mezofilní bučinné, mezofilní hájové,  hygrofilní lesní, 
hydrofilní, vodní

R4 RBC, funkční 3B34
3BC4

(42,9 ha) smíšené lesní porosty

Regionální biokoridor 618, mezofilní hájový, mezofilní bučinný, hygrofilní lesní
R5/Stona
va

RBK funkční 3B34
3BC4

570 m smíšené lesní porosty

R6/Stona
va

LBC funkční 3B34 6,6 ha smíšené lesní porosty
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lokální úroveň

lokální trasa L1 až L8, L9 proti toku Sušanky
L1/Havířo
v

LBC chybějící 3BC45 (0,7 ha) zarůstající louky, 
břehový porost Sušanky

dosadba lesního biocentra

L2 LBK funkční 3BC45 600 m břehový vegetační 
doprovod toku  jasany, 
olše, vrby, louky

lesní, vodní

L3 LBC, část. 
existující

3BC4 3,5 ha břehová vegetace toku 
jasany, olše, vrby, louky

rozšíření porostu

L4 LBK část. 
existující

3BC45 885 m břehová vegetace toku, 
křížení s komunikacemi, 
park

lesní, vodní
dosadby, probírky

L5 LBC část. 
existující

3BC45 2,05 ha břehová vegetace toku 
jasany, olše, vrby, louky

dosadba porostů biocentra, 
probírky břehové vegetace

L6+L7+L
8/Albrech
tice

LBK část. 
chybějící

3BC45 370 m břehová vegetace toku 
jasany, olše, vrby, duby, 
aj.

lesní, vodní
doplnění chybějících 
porostů

L9 LBC nefunkční 3BC4 6,4 ha převážně smrkový 
porost

potupné snížení 
zastoupení smrku, náhrada 
jedlí, hlavní dřevinou buk

lokální trasa L10 až L12, proti toku levého přítoku Sušanky 
L6+L10 LBK, část. 

existující
3BC45 800 m břehové porosty toku 

louky
vodní, lesní
doplnění porostu 
v chybějících částech

L11 LBC chybějící 3BC4
3B34

3,3 ha břehové porosty potoka, 
louky, pole

lesní, nivní
výsadba lesního posrostu 
na části biocentra

L12 LBK, část. 
existující

3B3, 
3BC4

650 m břehové porosty potoka, 
louky, pole

lesní, vodní
dosadba porostů 
biokoridoru

lokální trasa L13 až L20, propojující lesy v jižním okraji území Horní Suché Mezi Albrechticemi 
a Havířovem

L13 LBC funkční 3B34 4,3 ha převaha list. lesa – lípy, 
habry, buky, smrky

L14/Albre
chtice

LBK funkční 3B34 (240 m) převaha list. lesa – lípy, 
habry, buky, smrky

L15+L16 LBK funkční 3B34 970 m smíšené lesní porosty
L17 LBC funkční 3B4 6 ha smíšené lesní porosty
L18+L19 LBK část. 

chybějící
3BC45
3B3

850 m listnaté lesní porosty, 
zahrady, louky

dosadba pruhu 
biokoridoru

L20/Havíř
ov

LBC funkční 3BC45
3B4

(0,3 ha) smíšený a smrkový les postupné snížení 
zastoupení smrku, náhrada 
jedlí
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lokální trasa L19+L21, po toku levého přítoku Sušánky na hranicích s Havířovem
L19+L21/
Havířov

LBK, část. 
existující

3BC45 1 480 m břehové porosty toku, 
louky

dosadba porostu pro 
biokoridor

lokální trasa L22+L23,  posilující propojení skladebných částí ÚSES ve Velkém lese s lokálním 
biocentrem L11

L22+L23 LBK, část. 
chybějící

3BC45 940 m louky, zahrady, pole, 
břehové porost, liniové 
stromové porosty

doplnění chybějící porostů 
v biokoridoru

lokální trasa L24, biokoridor propojující skladebné části ÚSES ve Velkém lese s tokem Sušanky
L23+L24 LBK, část. 

existující
3B34 1 470 m izolované porosty 

v remízy v zemědělské 
krajině

doplnění pásu porostu 
biokoridoru

interakční prvek IP1, který ve východním okraji území posiluje ekologickou stabilitu území 
výrazně postiženého důlními vlivy

IP1 IP, částečně 
existujíc

3B34 2 700 m převážně liniové 
porosty, zarůstající 
neužívané plochy, louky

rozšíření a doplnění 
porostů na cílovou šířku 
15 metrů a převážně 
souvislý pruh porostů

Vysvětlivky k tabulkám:
-  označení – dle označení v Hlavním výkrese, u prvků, které jsou zčásti v jiné obci je uveden za lomítkem název obce, ve 

které prvek pokračuje
-  význam, funkčnost – biogeografický význam, současný stav funkčnosti
   RBC  regionální biocentrum                           RBK regionální biokoridor
   LBC  lokální biocentrum                                 LBK  lokální biokoridor
   IP      interakční prvek
-  STG – skupina typů geobiocénů (kód uvádí na prvním místě vegetační stupeň, písmenem je označena úživnost 

stanoviště, poslední cifra označuje vlhkostní režim) 
-  rozměr – výměra biocentra nebo délka jednoduchého biokoridoru
-  druh pozemku – podle vyhodnocení záboru půdy, mimo řešené území podle státní mapy 1: 5 000 odvozené
-  charakter ekotopu – stručný popis současného stavu
-  cílové společenstvo, návrh opatření – cílová vegetační formace, potřeba úprav pro funkčnost

g) Návrh zalesnění, změna kategorizace

Plochy pro doplnění chybějících skladebných částí ÚSES jsou navrženy k zalesnění jako 
plochy krajinné zeleně.

ÚPn obce předpokládá změnu kategorie u lesů, které jsou součástí územního systému 
ekologické stability. Lesní porosty by měly být zařazeny do lesů zvláštního určení nebo by měl 
alespoň být zohledněn požadavek na změnu jejich druhové skladby v lesním hospodářském plánu 
nebo osnovách.
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7. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A ASANACE

a) Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření

V rámci územního plánu jsou z důvody ochrany a rozvoje území jako veřejně prospěšné 
stavby vymezeny stavby, pozemky a zařízení veřejné infrastruktury zahrnující dopravní 
infrastrukturu, technickou infrastrukturu, veřejné občanské vybavení a veřejná prostranství. 

K ochraně přírodního prostředí jsou vymezena veřejně prospěšná opatření – jedná se opatření 
nestavební povahy. 

Je provedeno rozdělení veřejně prospěšných staveb a opatření vymezených územním plánem 
do dvou kategorií v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon):

- stavby a opatření s možností vyvlastnění 
- stavby s možností předkupního práva 

Veřejně prospěšné stavby a opatření s možností vyvlastnění (dle §170 stavebního 
zákona)

Do této kategorie jsou zařazeny pouze stavby, kde se realizovanou stavbou mění funkční 
využití plochy (tj. stavby dopravní infrastruktury) a stavby nadřazené aj. technické infrastruktury, 
které jsou vymezeny koridory nebo plochami. Liniové stavby technické infrastruktury místního 
významu (vodovody, kanalizace, plynovody, el. vedení), které slouží pouze pro potřeby obyvatel 
Horní Suché, mají sice povahu veřejně prospěšné stavby, ale nebyly po dohodě s objednatelem do 
této kategorie staveb zahrnuty. Při jejich realizaci se Obec Horní Suchá snaží dohodnout jejich 
trasy vždy s majiteli pozemků bez potřeby vyvlastnění. 

Veřejně prospěšné stavby s možností uplatnění předkupního práva (dle §101 stavebního 
zákona)

Do této kategorie jsou zařazeny stavby v následujících oblastech: 

 Veřejná prostranství – parky (veřejná zeleň)
 Stavby veřejného občanského vybavení 

Veřejně prospěšná opatření s možností vyvlastnění (dle §170 stavebního zákona)

V rámci územního plánu Horní Suchá jsou zde zařazeny pouze prvky územního systému 
ekologické stability (biokoridorů a biocenter) a plochy k zabezpečení jejich funkčnosti. 

Výčet veřejně prospěšných staveb a opatření je uveden v textové části územního plánu 
I.A.

b) Asanace

Z důvodu realizace veřejně prospěšných opatření (prvků ÚSES) nejsou navrženy žádné 
asanace. 

Asanace pro realizaci veřejně prospěšných staveb jsou navrženy v nezbytně nutném rozsahu 
a pouze z důvodu realizace záměrů nadřazené dopravní infrastruktury. 

Asanace jsou v územním plánu stanoveny u těch zastavěných ploch, kterými procházejí 
navrhované trasy přeložek silnice I/11 a III/4744. Celková šířka těles těchto komunikací bude 
proměnlivá. Pro účely stanovení asanací byla brána celková šířka tělesa přeložky I/11 vč. umístění 
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nezbytných dalších zařízení (protihlukové stěny, apod.) 50m, tj. 25m od osy komunikace na obě 
strany. 

Upřesnění staveb, které budou skutečně demolovány, bude možné až po zpracování 
podrobné projektové dokumentace jednotlivých dopravních staveb. 

Z důvodu realizace přeložky silnice I/11 jsou navrženy následující asanace: 6 rodinných domů, 
zdevastovaný podnikatelský areál na ul. Mlýnská, čerpací stanice LPG a část bývalého 
zemědělského areálu Pašůvka. Vymezený koridor prochází okrajově pozemky několika dalších  
rodinných domů bez potřeby jejich demolice. 

Z důvodu realizace přeložky silnice III/4744 jsou navrženy asanace dvou rodinných domů a je 
nutný zásah do pozemků několika rodinných domů. Zásah do areálu bývalého zahradnictví u 
ul.Hornosušská není označen jako asanace, protože kromě oplocení nebudou nutné žádné jiné 
demolice, půjde především o zábor kvalitní zemědělské půdy.  

8. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ S PODMÍNKOU UZAVŘENÍ DOHODY O PARCELACI

Územním plánem nebyla vymezena žádná plocha, u které by byla stanovena podmínka 
uzavření dohody o parcelaci. 

U větších zastavitelných ploch bydlení, kde při dělení pozemků může dojít k určitým 
problémům při zabezpečení dopravní prostupnosti území, byla stanovena podmínky zpracování 
územní studie nebo podmínka zabezpečení dopravní obslužnosti pozemků v rámci konkrétní 
plochy – tyto podmínky byly zapracovány přímo do specifických podmínek a požadavků pro využití 
konkrétní plochy uvedené v tab. č.1, kap. 3.2. textové (výrokové) části ÚPN. 

9. VYMEZENÍ ÚZEMNÍCH STUDIÍ, REGULAČNÍCH PLÁNŮ

ÚZEMNÍ STUDIE 

Územní stude byly stanoveny na plošně velké lokality, kde nelze přesně stanovit způsob 
řešení zástavby, uličních prostorů a jiných veřejných prostranství a u nichž je možné předpokládat 
variantní řešení k dosažení co nejvhodnější parcelace. Smyslem zpracování územních studií 
v lokalitách bývalých dělnických kolonií je zejména zachování původní struktury zástavby jako 
urbanisticky hodnotných souborů a rozvoj nové zástavby tak, aby nebyla tato struktura narušena. 

Dalším důvodem jsou vlastnické vztahy, protože některé lokality zahrnují parcely více vlastníků 
a při jejich nezbytném členění bude nutno zohlednit požadavky těchto vlastníků, což může mít 
výrazný vliv na řešení celé struktury zástavby. Zpracování studie také pravděpodobně vyvolá 
potřebu nalezení vzájemné dohody mezi vlastníky na využití tohoto území, což bude jedním ze 
základních předpokladů pro možnost realizace zástavby v této lokalitě. 

Důvodem pro vyhotovení územních studií je také potřeba podrobnějšího zpracování dopravní 
infrastruktury, kterou nelze v územním plánu řešit v potřebném měřítku a bez znalosti konkrétních 
záměrů. 

Pro zabezpečení alespoň základních cílů řešení těchto studií byly stanoveny hlavní  
požadavky pro jejich zpracování, které budou v rámci Zadání těchto studií rozšířeny o další 
potřebné a podrobnější požadavky.

Z výše uvedených důvodů bylo územním plánem stanoveno 5 lokalit, u kterých je požadavek 
na zpracování územních studií. 



II.A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

86

REGULAČNÍ PLÁNY 

Územním plánem Horní Suché byla vymezena 1 lokalita, ve které je pořízení a vydání 
regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití. Jedná se o kolonii finských 
domků v Podolkovicích. Protože jde o lokalitu s nejzachovalejší strukturou zástavby ze všech 
bývalých dělnických kolonií, byl již v r. 2002 schválen na dané území regulační plán a v r. 2011 
schválena jeho Změna č.1. Důvodem byla snaha Obce Horní Suchá zachovat původní charakter a 
strukturu této zástavby, která by vlivem nevhodně provedených rekonstrukcí stávajících rodinných 
dvojdomů a při výstavbě nových objektů mohla být značně narušena. Požadavky na regulaci 
stavební činnosti v tomto území trvají a proto byla územním plánem podpořena nutnost usměrnění 
činností v tomto území regulačním plánem, resp. respektováním platného regulačního plánu. 

10. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB

Za architektonicky a urbanisticky významné stavby jsou považovány v rámci obce Horní 
Suchá stavby, které mají a budou mít vliv na vzhled a utváření prostorů kolem nejvýznamnějších 
veřejných prostranství v centru obce, zejména kolem ulice Centrum, Sportovní a kolem křižovatek 
ulic Osvobození x Stonavská. Stavby v takto urbanisticky významném území by se měly 
vyznačovat velkou architektonickou úrovní vnějšího vzhledu a hmotového ztvárnění, která by 
odrážela a podporovala důležitost lokality jako centra obce. Proto bylo ve výkresu č. I.B.1 toto 
území vymezeno jako urbanisticky významné území, kde architektonickou část projektové 
dokumentace staveb musí zpracovat pouze autorizovaný architekt.

Za stavby, které by měl zpracovat autorizovaný architekt, jsou považovány pouze hlavní 
stavby, které vytvářejí prostor kolem veřejných prostranství. Týká se to rodinných a bytových domů, 
objektů občanského vybavení a to jak nových staveb, tak také přestaveb stávajících objektů, 
kterými se mění zásadním způsobem vnější vzhled fasády nebo zastavěná plocha objektu podél 
uličnímu prostoru. 

11. STANOVENÍ POŘADÍ PROVÁDĚNÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)

Etapizace ve využití zastavitelných ploch (bydlení, obč. vybavení, průmysl, apod.) není pro 
zabezpečení optimálního rozvoje obce rozhodující, a to vzhledem k celkové míře využití značně 
urbanizovaného území a lokalizaci zastavěných ploch, a proto nebyla stanovena. 

Stanovení etapizace pro navrhované změny v dopravní a technické infrastruktuře nebylo 
považováno za účelné. Realizace jednotlivých staveb se totiž bude odvíjet od finančních možností 
obce i jiných subjektů, od doby nutné k přípravě staveb (nutné výkupy, popř. vyvlastnění, apod.) a 
tyto okolnosti nelze předem odhadnout. 

12. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ

Územním plánem nejsou stanovena žádná kompenzační opatření - příslušným orgánem 
ochrany přírody nejsou požadována. 
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V. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ , VYHODNOCENÍ 
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Horní Suchá patří mezi obce s postupným, ale dlouhodobým rozvojem a trvalým nárůstem 
počtu obyvatel. 

Kapacita stávajícího zastavěného území v oblasti bydlení je téměř vyčerpána a kromě 
menších proluk a možnosti velmi omezené individuální výstavby v rámci stávajících ploch bydlení 
je nutno pro další rozvoj bydlení počítat především s novými zastavitelnými plochami bydlení. Dle 
demografické prognózy lze velmi reálně očekávat zvýšení počtu obyvatel, což s sebou přinese také
zvýšený zájem o novou obytnou výstavbu. 

Navržený rozsah zastavitelných ploch bydlení je zdůvodněn v kap. 4.1.bydlení. 
Předpoklad zvýšeného zájmu o bydlení podtrhuje i fakt úspěšného fungování a rozvoje 

průmyslové zóny František a možnost podnikání v obci, snadné dopravní spojení s okolními městy 
(Ostravou, Havířovem, Karvinou), relativně kvalitní životní prostředí zejména v části Kouty a 
Podolkovice a dostupnost potřebné občanské vybavenosti přímo v Horní Suché.

Stávající zastavěné území neskýtá také možnosti dalšího rozvoje průmyslové výroby a 
podnikatelských aktivit, pro což má obec vzhledem ke své poloze v regionu a dobrému dopravnímu 
napojení velké předpoklady. Průmyslová zóna František, v rozsahu bývalého areálu Dolu 
František, je ze značné části již zaplněna.

Kromě bydlení a průmyslu představují další velkou část vymezených zastavitelných ploch 
plochy silniční dopravy. Největší podíl na záboru nových ploch zaujímá přeložka silnice I/11. Tento 
záměr byl převzat nadřazené dokumentace – ZÚR MSK. Vzhledem k neujasněnému průběhu trasy 
této budoucí komunikace je koridor vymezen v rozsahu dle požadavků dotčeného orgánu. 
Skutečná plocha využitá pro realizaci přeložky I/11 však bude podstatně menší – předpokládáme 
cca 15-25m od osy komunikace na každou stranu.

Navrhovaný rozsah zastavitelné plochy odpadového hospodářství odpovídá záměru na 
rozšíření skládky komunálního odpadu u ul. Solecké. Jedná se o regionální skládku, která slouží 
nejen pro potřebu Horní Suché, ale i pro okolní obce karvinského okresu. 

Rozvoj ostatních funkčních ploch (ploch veřejné infrastruktury, aj.) je vymezen v podstatně 
menším rozsahu. Tyto zastavitelné plochy jsou určeny pro zabezpečení potřeb obyvatel a správné 
fungování obce. 

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

Z řešení územního plánu Horní Suchá vyplývá pouze jedna záležitost nadmístního významu, 
která není zapracována v Zásadách územního rozvoje MSK. 

Širší územní význam má především navrhovaný dopravní koridor silnice II/475 pro severní 
obchvat obce, který je v územním plánu Horní Suché vymezen jako rezervní plocha silniční 
dopravy. 

Specifikace této stavby je uvedena v oddílu IV., kap. 5. Návrh koncepce dopravní a technické 
infrastruktury. Svým situováním bude stavba zasahovat do správního území obcí Havířova a  
Stonavy. 

Stavba by mohla nahradit nejen problematický návrh trasy silnice Životice-Albrechtice-Český 
Těšín, ale také výrazným způsobem omezit negativní vliv z dopravy v Horní Suché a přispět ke 
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zlepšení životního prostředí na dopravních průtazích obcí, zejména podél ul. Stonavské. Na tuto 
komunikaci by totiž mohly být přímo dopravně napojeny rozsáhlé stávající a navrhované 
průmyslové plochy v severní části obce Horní Suché, ale také navazující plánované průmyslové 
zóny v oblastech Prostřední Suchá a Karviná Doly, a to bez negativních vlivů na obytnou zástavbu. 

VII. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDÁNÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE 
LESA 

Vyhodnocení je zpracováno podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, vyhlášky č. 48/2011 Sb., o zařazení tříd ochrany,  vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se 
upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP 
ČR (čj.OOLP/1067/96) k odnímání půdy ze ZPF a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon). 

Vyhodnocení je zpracováno podle Společného metodického doporučení Odboru územního 
plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP, červenec 2011. 

Použité podklady  :
- údaje o bonitních půdně ekologických jednotkách a podklady o odvodněných pozemcích 

z podkladů ÚAP
údaje o druzích pozemků z podkladů Katastru nemovitostí – www.nahlizenidokn.cz  - srpen 

2013

1.  Kvalita zemědělských pozemků

Zemědělské pozemky navržené k záboru jsou vyhodnoceny podle druhu zemědělských 
pozemků s určením BPEJ. První číslo pětimístného kódu označuje klimatický region. Řešené 
území náleží do klimatického regionu  5 – MT3 - mírně teplý (až teplý).

      
HPJ v řešeném území podle vyhlášky č. 546/2002, kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., 

kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich 
vedení a aktualizaci:

43 - Hnědozemě luvické, luvizemě oglejené na sprašových hlínách (prachovicích), středně 
těžké, ve spodině i těžší, bez skeletu nebo jen s příměsí, se sklonem k převlhčení.

44 - Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, na sprašových hlínách (prachovicích), středně 
těžké, těžší ve spodině, bez skeletu nebo s příměsí, se sklonem k dočasnému zamokření.

58 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké 
nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry 
po odvodnění příznivé.

2.  Zábor půdy dle návrhu územního plánu

Celkový  předpokládaný zábor půdy pro území řešené územním plánem  je 163,05 ha, z toho 
je 101,95 ha zemědělských pozemků.

Meliorace – celkem se předpokládá zábor 5,50 ha odvodněných zemědělských pozemků. 
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Zábor půdy podle funkčního členění ploch                                                                 

funkční členění zábor půdy  
celkem

(ha)

z toho         
zemědělských 
pozemků (ha)

Zastavitelné plochy
BI plochy bydlení individuálního 32,10 31,80
BH plochy bydlení hromadného 2,86 1,54
BX plochy bydlení specifického 8,62 6,15
SO plochy smíšené obytné 0,95 0,53
OV plochy veřejné a komerční vybavenosti 2,72 1,26
OH plochy veřejného pohřebiště 0,66 0,66
OS plochy tělovýchovy a sportu 0,85 0,85
ZS plochy soukromé zeleně 6,89 6,66
VP plochy průmyslové výroby a skladů 46,88 13,02
VD plochy drobné výroby a výrobních služeb 5,89 0,39
VZ plochy zemědělské a lesnické výroby 0,53 0,53
W plochy vodní a vodohospodářské 0,63 0,16
TO plochy odpadového hospodářství 15,75 15,69
Zastavitelné plochy celkem 125,33 79,24
Plochy dopravních koridorů - DK
DS plochy silniční dopravy 21,31 11,27
Plochy prostranství veřejných P

P plochy veřejných prostranství 5,26 2,46
Plochy veřejné zeleně
ZV plochy veřejné zeleně 3,13 2,13

Plochy přestavby
VD plochy drobné výroby a výrobních služeb 0,50 -
SO plochy smíšené obytné 0,25 0,25
BI plochy bydlení individuálního 0,30 0,22

Plochy přestavby celkem 1,05 0,47
Plochy ostatní – plochy krajinné zeleně

K ploch krajinné zeleně 6,97 6,38
Návrh celkem 163,05 101,95

3.  Územní systém  ekologické stability

Do grafické přílohy jsou plochy územního systému ekologické stability připojeny jen 
orientačně. Je zakreslen celý průběh ÚSES, včetně jeho funkčních částí.  Dle metodického 
doporučení se zábor půdy pro ÚSES nevyhodnocuje.
      Část ploch potřebných pro ÚSES je navržena na lesních pozemcích, případně na pozemcích 
zarostlých náletem podél vodních toků. 

4.  Posouzení záboru zemědělských pozemků

Plochy potřebné pro územní rozvoj obce jsou navrženy z větší části v návaznosti na stávající 
zástavbu a jsou jejím doplněním. Jde vesměs o plochy určené pro bydlení, občanskou vybavenost 
a výrobu. 

Celkový zábor zemědělských pozemků 101,95 ha je vysoký, ale odpovídá požadavkům na 
územní rozvoj obce. Jde většinou o menší lokality, které navazují na rozptýlenou slezskou 
zástavbu. Největší podíl je pro bydlení (BI, BH, BX a SO) – celkem 40,02 ha zemědělských 
pozemků, to je 39 % z celkového záboru zemědělských pozemků. Tyto plochy jsou z převážné 
části převzaty ze schváleného územního plánu a jeho schválené změny. Pouze zčásti jde o plochy 
nové.
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Zemědělské pozemky navržené k záboru jsou převážně v  průměrné kvalitě ve třídě ochrany III, 
méně v nejlepší kvalitě ve třídě ochrany II. 

Třída ochrany I není v řešeném území zastoupena, stejně jako se nevyskytují půdy v nejhorší 
kvalitě, ve třídě ochrany V.

  Celkem je ve II. třídě ochrany navrženo k záboru 41,40 ha, tj. 41 % z celkového záboru 
zemědělských pozemků.

Záborem navržených ploch nedojde ve většině případů k narušení organizace zemědělského 
půdního fondu ani zemědělských cest, ani ke vzniku zbytkových ploch. 

5. Dopad navrženého řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa

Celkem se předpokládá trvalý zábor 4,59 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa.

plocha funkční využití zábor  
(ha)

kategorie lesních                   
pozemků

Z144-W plochy vodní a vodohospodářské 0,16 10 – lesy hospodářské
Z145-W plochy vodní a vodohospodářské 0,18 10 – lesy hospodářské
DK7-DS plochy silniční dopravy 2,56 10 – lesy hospodářské
DK8-DS plochy silniční dopravy 0,22 10 – lesy hospodářské
DK9-DS plochy silniční dopravy 0,10 10 – lesy hospodářské
DK10-DS plochy silniční dopravy 0,06 10 – lesy hospodářské
DK11-DS plochy silniční dopravy 1,30 10 – lesy hospodářské
P11-P plochy veřejných prostranství 0,01 10 – lesy hospodářské
celkem 4,59

Plocha DK7 - DS – jde o silnici D47 - její trasa protíná větší lesní celek v jižní části řešeného 
území.
Plochy DK8 – DS, DK9 – DS, DK10 – DS a DK11 - DS – jde o silnici II/474 která protíná větší lesní 
celek v jižní části řešeného území.
Plocha P11 – P – jde o rozšíření místní komunikace, jejíž ploch zasahuje do okraje menší lesního 
porostu.

Výstavba v ostatních navržených lokalitách je takového charakteru, že nebude mít vliv na okolní 
lesní porosty.

V případě nové výstavby je nutno dodržovat vzdálenost do 50 m od okraje lesa – dle zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Rozhodnutí o 
umístění stavby do této vzdálenosti lze vydat jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy. 
Požadavek na 50 m vzdálenost od okraje lesa nesplňují lokality:
Z1-VP, Z2-VP, Z3-VP, Z6-VP, Z35-BI, Z54-ZS, Z55-SO, Z65-VD, Z66-BH, Z82-BI, Z87-ZS, Z119-
BI, Z128-BI, Z132-BI, Z133-BI, Z135-BI, Z142-ZS, Z146-W, Z128-BI. 
P1-P, P11-P, P21-P, P26-P. 
DK1-DS.

Tabulková část vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu je přílohou č.1.
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VIII.ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
VČ. VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Dle stanoviska Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje jako dotčeného orgánu dle zákona č.100/2001 Sb., byla v případě územního plánu Horní 
Suché shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí (SEA). Územní plán 
navrhuje plochy, jejichž funkční využití naplňuje rámec pro budoucí povolení některých záměrů 
uvedených v příloze č.1 kategorie II zákona č.100/2001 Sb., jedná se tedy o koncepci 
posuzovanou podle § 10i zákona. Požadavek na zpracování SEA byl zapracován do Zadání 
územního plánu. 

Na základě výše uvedeného požadavku bylo, v souladu s vyhláškou č. 500/2006Sb. o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, zpracováno Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 

Součástí tohoto vyhodnocení bylo Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 
(SEA), které zpracovala ing. Pavla Žídková, autorizovaný projektant pro zpracování dokumentace o 
posuzování vlivů na životní prostředí. 

V rámci této dokumentace byl územní plán posouzen z hlediska vyváženosti tří základních pilířů 
rozvoje obce Horní suchá a to vyváženosti vztahů územních podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. 

Pilíř hospodářský, pilíř soudržnosti obyvatel:

Oba pilíře jsou rozvíjeny v kontextu s předpokládaným rozvojem obce. 
Rozsah nových ploch průmyslu, skladů, drobné výroby a výrobních služeb je nutno, vzhledem 

k rozsahu ostatních funkčních složek a nutnosti zabezpečení jejich vyváženosti v rámci obce Horní 
Suchá, považovat za limitní. 

Vymezení zastavitelných ploch bydlení vyplývá z prognózy vývoje počtu obyvatel. Pro 
přiměřené fungování trhu s pozemky je zabezpečena převaha nabídky pozemků nad očekávanou 
poptávkou. Z důvodu značného záboru půdního fondu lze považovat navrhované plochy bydlení za 
maximálně možné. 

Rozsah ploch občanského vybavení, ploch veřejné zeleně odpovídá potřebám obce. 
Navržená dopravní koncepce podporuje odklon tranzitní a nákladní dopravy mimo souvisle 

zastavěné obytné území obce a návrhem místních komunikací, cyklistických a pěších stezek 
zlepšuje dopravní prostupnost v zastavěném území Horní Suché. 

Návrh technické infrastruktury je v souladu s potřebami navrženého rozvoje území, s potřebou 
ochrany obce před záplavami a zohledňuje též požadavky na zlepšení ŽP (další rozvoj kanalizační 
sítě, apod.). 

Pilíř životního prostředí:

Z výsledků SEA vyplynuly závěry a hodnocení, které jsou uvedeny v následující tabulce:  
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Hodnocený vliv Popis vlivu

zábor ZPF (ha) Zábor půdy přesahuje 100 ha a zahrnuje významný podíl půd II. třídy ochrany (je 
však pravdou, že v území se vyskytují pouze půdy II. a III. třídy ochrany). Značná 
výměra je s investicemi do půdy. Značný podíl mají půdy I. a II. třídy ochrany. 
Převážná část je zabírána pro dopravní stavby a plochy pro bydlení.
Zabírány jsou i pozemky určené pro plnění funkce lesa, i když jejich zábor je 
vyvolán akceptováním přeložek komunikací převzatých ze ZÚR MSK.
Vliv je považován za nejzávažnější ze všech hodnocených negativních vlivů, 
je hodnocen stupněm -2, přestože převážná část záboru je převzata z dosud 
platného ÚP. 

vlivy na ovzduší Vliv bude mírně pozitivní díky zvětšení ploch pro zeleň a přeložce komunikací, 
mírně negativní díky navýšení ploch pro podnikání, předpokládanému nárůstu 
dopravy i počtu malých lokálních zdrojů (topenišť obytné zástavby). 
Tyto vlivy jsou hodnoceny -1.

vlivy na vody Mírně negativně se projeví zvýšení produkce splaškových vod, pozitivní vliv 
nastane díky akceptování ploch pro suché retenční nádrže, akceptací podmínek 
hospodaření v záplavovém území Sušanky a zajištění důslednějšího 
odkanalizování zástavby včetně čištění vod, mírně negativní díky změně 
odtokových poměrů – zrychlení odtoku dešťových vod ze zastavěných ploch, který 
je ale možno částečně snížit zasakováním a retencí.
Celkově je tento vliv hodnocen 0/+1.

vlivy na flóru a faunu Mírně negativní vliv souvisí jen se záborem ZPF a PUPFL, přerušením migračních 
cest zvěře. Pozitivní vliv přinese stabilizace a doplnění nefunkčních částí ÚSES a 
rozšíření ploch pro zeleň. 
Celkově je tento vliv hodnocen +1.

vlivy na zvláště chráněná 
území, Naturu 2000

Nenastane, taková území se zde nevyskytují a nejsou v dosahu koncepce. 
Celkově je tento vliv hodnocen 0.

vlivy z hlediska hluku Vliv mírně pozitivní díky odvedení dopravy po realizaci přeložek komunikací, mírně 
negativní z důvodu předpokládaného mírného navýšení dopravy.
Tyto vlivy jsou hodnoceny 0/-1.

vlivy na veřejné zdraví Vliv mírně negativní z důvodu předpokládaného mírného lokálního nárůstu 
imisních koncentrací škodlivin a hlukové zátěže, ovšem pozitivně se projeví 
odvedení dopravy po realizaci přeložky komunikací.
Celkově je tento vliv hodnocen 0/-1.

vlivy na architektonické a 
kulturní památky

Bez vlivu, resp. mírně pozitivní vliv díky návrhu zachování urbanistického a 
architektonického vzhledu bývalých dělnických kolonií. Celkově je tento vliv 
hodnocen +1.

zvýšení rizika havárií Vliv nelze v této fázi posoudit, a priori nejsou navrhovány aktivity se zvýšeným 
rizikem havárií, ale jsou navrhovány nové plochy pro výrobu a dopravu, u nichž se 
zvýšení rizika havárií může projevit.
Předpokládá se vliv 0/-1.

vlivy na krajinný ráz Nelze v současné době přesně specifikovat.
Lze předpokládat, že výstavba nových komunikací a ploch pro podnikání bude mít 
mírný negativní dopad na krajinný ráz, ovšem s přihlédnutím k současnému stavu 
území tato změna nebude pohledově významná. Mírně negativně se projeví 
realizaci další trasy nadzemního vedení VN.
Dostavba proluk nebude mít podstatný vliv na krajinný ráz.
Předpokládá se celkový vliv 0/-1.

Celkové hodnocení koncepce Celkový dopad uplatnění návrhu ÚP Horní Suché se předpokládá neutrální.
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Z výsledků hodnocení SEA vyplynul dále „Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených 
plochách a koridorech z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní prostředí“, který 
zahrnoval doporučení pro následující vymezené plochy a koridory:

 Z1 VP

V jižní části plochy vymezit pás ochranné zeleně.

 Z19 BX, Z92 BI

Omezit rozsah ploch, v jejich jižní části navrhnout pás ochranné zeleně nebo jiné opatření 

na ochranu před hlukem z železnice. 

 U zástavby v plochách BX (Z27 a Z21), přiléhajících k železniční trati, zajistit protihlukovou 

ochranu nebo v územní studii zohlednit možný dosah hluku z železnice.

 Z34 BI, Z35 BI, Z36 BI, Z37 BI, Z 63 BI, Z40 SO

Obytnou zástavbu v těchto plochách chránit před hlukem z komunikace Stonavské. Je 

doporučeno podél ul. Stonavské v této lokalitě navrhnout pás zeleně. 

Doporučující opatření byla respektována. Byla zapracována do textové (výrokové) části (část 
I.A) územního plánu, a to do kap. 3.2., do specifických podmínek pro využití zmíněných ploch. 
Rozsah výše zmiňovaných ploch nebyl v grafické části v souvislosti s těmito opatřeními upraven. 
Vymezení požadovaných pásů ochranné zeleně a stanovení jejich rozsahu by mělo vyplynout 
z podrobnějšího posouzení hluku a jiných vlivů na ŽP v konkrétních lokalitách, což není předmětem 
územního plánu. 

V hodnocení SEA nebyly shledány významné negativní vlivy, které by bránily realizaci jakékoliv 
z návrhových ploch ÚP nebo ji významně omezovaly.

Za nejzávažnější negativní vliv územního plánu z hlediska životního prostředí je považován 
velký zábor zemědělských pozemků. Tento zábor je možno akceptovat pouze s podmínkou, že 
se jedná o požadavek dlouhodobého vývoje a víceméně konečný zábor ZPF a že další zábory 
pro obytnou zástavbu nebudou v rámci případných změn ÚP povoleny nebo budou 
kompenzovány převedením nevyužitých zastavitelných ploch do zemědělské půdy.  

Celkové hodnocení: 

Z hodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj vyplývá že, při dodržení územním plánem 
stanovených zásad a podmínek rozvoje je předpoklad zabezpečení trvalého souladu všech 
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území. Navržený rozsah jednotlivých funkčních ploch 
prezentovaných zastavitelnými plochami, plochami veřejných prostranství a plochami zeleně dává 
předpoklady pro všestranný rozvoj obce. 

Stanovený rozsah ploch, zejména pro rozvoj bydlení a průmyslu, drobné výroby lze 
považovat v rámci obce Horní Suchá za maximální. Jakýkoliv další rozvoj zastavitelných ploch 
s tímto funkčním využitím do r. 2025 by byl již na úkor budoucího udržitelného rozvoje obce.
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IX. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ

1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU

Požadavek na pořízení nového územního plánu Horní Suchá schválilo Zastupitelstvo obce Horní 
Suchá na svém zasedání dne 16.6.2011 usnesením č.21/2011.
Důvodem pro pořízení nového ÚPn Horní Suchá byla změna legislativních předpisů zejména 
zákon č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), proto obecní zastupitelstvo rozhodlo o pořízení nového 
územního plánu. 
Návrh zadání byl řádně projednán v souladu s ustanovením § 47 stavebního  zákona s dotčenými 
orgány, ostatními orgány a organizacemi, veřejností i orgány územního plánování sousedních 
územních obvodů. Projednání návrhu zadání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou vyvěšenou na 
úředních deskách Magistrátu města Havířova  od 20. 2. 2012 do 23. 3. 2012 a obce Horní Suché 
ve dnech od 20. 2. 2012 do 2. 4. 2012 a rovněž způsobem umožňující dálkový přístup na 
internetových stránkách statutárního města Havířova a obce Horní Suché. Návrh zadání územního 
plánu Horní Suchá byl vystaven k nahlédnutí v tištěné podobě u pořizovatele tj. na odboru 
územního rozvoje Magistrátu města Havířova a na Obecním úřadě v Horní Suché ve dnech od 
20.2.2012 do 21.3.2012.  
Ve stanovené lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednání na úřední desce , tj. do 
21.3.2012, mohl každý uplatnit své připomínky k zadání. Dotčené orgány a krajský úřad mohli ve 
lhůtě 30 dnů od dne obdržení návrhu zadání uplatnit své požadavky. Ve stejné lhůtě mohly 
sousední obce uplatnit své podněty. 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje provedl zjišťovací řízení v souladu s § 10i odst. 3 podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, jehož závěrem bylo konstatování, 
že územní plán Horní Suchá je nutno posoudit podle § 10i zákona o posuzovaní vlivů na životní 
prostředí. Krajský úřad dále ve svém koordinovaném stanovisku č.j.ŽPZ/6352/2012/Ham ze dne 7. 
3. 2012 , dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ,ve znění pozdějších předpisů, 
příslušný podle § 77 a odst. 4 písm.n) a ve smyslu § 45 i citovaného zákona dospěl k závěru, že
předmětný územní plán nemůže mít samostatné nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na 
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti 
(stanovené nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky 
významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů) , a na ptačí oblasti,  neboť žádná z těchto lokalit 
nebude záměrem územně dotčena a z charakteru  záměru je patrné, že záměry ÚP budou 
směřovány mimo evropsky významné lokality i ptačí oblasti a z charakteru záměru je taktéž zřejmé, 
že nedojde ani k dálkovému působení na tyto lokality. 
V souvislosti s požadavkem dotčeného orgánu, který uplatnil požadavek na posouzení územního 
plánu z hlediska vlivů na životní prostředí, pořizovatel dle § 47 odst. 3 stavebního zákona uplatnil 
v zadání požadavek na vyhodnocení vlivů na  udržitelný rozvoj území. 
Na základě vyhodnocení požadavků dotčených orgánů, podnětů a připomínek ostatních orgánů, 
organizací a veřejnosti byl návrh zadání územního plánu upraven a doplněn. 
Projednané a upravené zadání územního plánu Horní Suchá schválilo Zastupitelstvo obce Horní 
Suchá  na svém zasedání dne   21. 6. 2012 bod č. 17. 
Na základě schváleného zadání a v souladu s obsahem přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, v platném znění, předložil projektant  (Ateliér S2 - ing. arch. Josef Starý a Ing. 
arch. Eva Stará) návrh řešení. Na základě výsledku zjišťovacího řízení, které provedl Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, byl následně posouzen územní 
plán z hlediska vlivů na životní prostředí ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 100/2001 Sb., o 
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posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících  zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí). Posouzení vlivů územního plánu obce Horní Suchá na 
životní prostředí (dále jen „SEA“) bylo vypracováno oprávněnou osobou podle § 19 zákona č. 
100/2001 Sb., v platném znění, (Ing. Pavla Žídková). 

Kompletní návrh územního plánu Horní Suchá předala obec Horní Suchá  pořizovateli dne  31.1. 
2013.  
V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 oznámil pořizovatel dotčeným orgánům, krajského úřadu, 
sousedním obcím a obci Horní Suchá konání společného jednání o návrhu územního plánu obce 
Horní Suchá, které se uskutečnilo dne 25. 2. 2013, a současně je vyzval k uplatnění stanovisek a 
připomínek  v termínu do 27. 3. 2013. 

Pořizovateli bylo k návrhu územního plánu obce Horní Suchá doručeno celkem 12 stanovisek 
z toho 7 po termínu, 2 připomínky sousedních obcí,  11 připomínek občanů, 1 připomínka 
organizace, 1 ostatní připomínka  po termínu. 

Na základě nesouhlasného stanoviska Ministerstva dopravy a připomínky ŘSD bylo svoláno 
jednání, které se konalo 17.4.2013 na odboru přípravy staveb, ŘSD, jehož výsledkem byla získaná 
dohoda. Dále uplatnil v rámci koordinovaného stanoviska krajský úřad, odbor životního prostředí a 
zemědělství z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nesouhlasné stanovisko na základě 
něhož pak nechal pořizovatel zpracovat zprávu týkající se odůvodnění nových ploch pro 
individuální bydlení a znovu požádal dopisem ze dne 24. 5. 2013 č.j. OÚR/44420/Sn/2013 o 
přehodnocení koordinovaného stanoviska, jehož součásti byla  výše uvedená  zpráva. Dne 17. 6. 
2013 obdržel odbor územního rozvoje, MmH od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, oboru 
životního prostředí a zemědělství „navazující stanovisko k návrhu ÚPn Horní Suchá“ v němž 
souhlasí s předloženými úpravami.  

V souladu s ustanovením § 50 odst. 7 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizovatel dopisem ze dne 3. 4. 2013 č.j. 
OÚR/ 27254/Sn/2013 požádal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, 
stavebního řádu a kultury  o stanovisko k návrhu územního plánu Horní Suché včetně jeho 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  
Výsledek posouzení návrhu Územního plánu Horní Suchá  z hlediska zajištění koordinace 
využívání území, zejména s ohledem na širší územní  vztahy, souladu s Politikou územního 
rozvoje České republiky 2008 a se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje sdělil 
krajský úřad, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury  ve stanovisku č.j. 
MSK49741/2013 ze dne 6. 5. 2013, jehož závěrem je: 
Krajský úřad upozorňuje,  že v návrhu Územního plánu Horní Suchá shledal nedostatky z hlediska 
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, když je tímto územním plánem 
umožněno umístění větrných elektráren v zastavitelné ploše Z 1, aniž by odůvodnění územního 
plánu obsahovalo výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
územního rozvoje s odůvodněním potřeby jejich vymezení.
Dle ustanovení § 50 odst. 8 stavebního zákona lze řízení o územním plánu zahájit až na základě 
potvrzení krajského úřadu o odstranění nedostatků. 

Dále v souladu s ustanovením § 50 odst. 5 stavebního zákona  pořizovatel dopisem ze dne  3.4. 
č.j. OÚR/ 27230/Sn/2013 požádal Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor životního prostředí 
a zemědělství o posouzení návrhu územního plánu Horní Suchá včetně jeho vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj. Výsledek posouzení k návrhu územního plánu Horní Suchá , jehož součástí je 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí (dále jen SEA vyhodnocení“), dle zákona č. 100/2001Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
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posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů  (dále jen zákon č. 100/2001 
Sb.) sdělil krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství stanovisko  ze dne 25. 4. 2013 č.j. 
MSK 49691/2013,   v němž vydává souhlasné stanovisko za dodržení následujících podmínek:
- Respektovat návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách z hlediska 

minimalizace negativních vlivů na životní prostředí dle kapitoly 11. SEA vyhodnocení. 
- Je nutné dohodnout se na řešení územního plánu s orgánem ochrany zemědělského půdního 

fondu, z důvodu jeho nesouhlasu s návrhem územního plánu, jak je uvedeno v bodě 7) 
koordinovaného stanoviska k návrhu ÚP Horní Suchá. 
a dále konstatuje, že posuzovaný územní plán nebude mít významný vliv na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. 

Dopisem ze dne 25. 6. 2013 č.j. OÚR/55166/Sn/2013 pořizovatel požádal dle ust. § 51 stavebního 
zákona projektanta Ing. arch. Starého o úpravu návrhu územního plánu na základě výsledku 
projednání návrhu  ÚPn dle ust. § 50 stavebního zákona.   

Upravený návrh ÚPn Horní Suchá byl doručen  pořizovateli obcí Horní Suchá dne 20. 9. 2013.   

Následně pořizovatel dopisem ze dne 25. 9. 2013 č.j. OÚR/79301/Sn/2013 požádal krajský úřad 
Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování , stavebního řádu a kultury o nové stanovisko 
s potvrzením, že byly odstraněny nedostatky v řešení návrhu územního plánu Horní Suchá.  

Kladné potvrzení krajského úřadu Moravskoslezského kraje o odstranění nedostatků obdržel 
pořizovatel dne 8. 10. 2013 č.j. MSK 134734/2013. 

Následně pořizovatel dopisem ze dne 14.10.23013 č.j. OÚR/84210/Sn/2013 oznámil veřejnou 
vyhláškou zahájení řízení o územním plánu Horní Suchá formou opatření obecné povahy a výzvu 
k uplatnění připomínek a námitek. K veřejnému projednání, které se konalo 20. 11. 2013 , 
pořizovatel jednotlivě přizval  obec, pro kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány, krajský 
úřad a sousední obce 30 dnů předem. Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání návrhu 
územního plánu Horní Suchá byla vyvěšena na úředních deskách Statutárního města Havířova od   
16. 10. 2013 – do 22. 11. 2013 a obce Horní Suché ve dnech od 15. 10. 2013 do 21. 11. 2013 a 
rovněž způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách statutárního města 
Havířova a obce Horní Suché. Stanoviska, připomínky a námitky bylo možno uplatnit nejpozději do 
7 dnů od veřejného projednání tj. do 27. 11. 2013. K návrhu bylo uplatněny:  3 stanoviska 
dotčených orgánů, stanovisko krajského úřadu odboru územního plánování, stavebního řádu a 
kultury, 7 námitek a 7 připomínek. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem Ing. 
Chlebíkem vyhodnotil výsledky projednání, zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh 
vyhodnocení připomínek a stanovisek a vyzval dotčené orgány a krajský úřad , jako nadřízený 
orgán k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů. 
Poté pořizovatel na základě výsledku veřejného projednání zajistil úpravu návrhu v souladu s ust. § 
52 a ust. 53 stavebního zákona a předal zpracovateli návrh k úpravám. Upravený návrh byl  
pořizovateli doručen dne 5. 3. 2014.   
  

Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení  připomínek je součásti tohoto odůvodnění územního 
plánu v kapitolách XII a XIII. 
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2. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

Územní plán Horní Suchá je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008, schválenou 
usnesením vlády dne 20.7.2009. Z tohoto dokumentu vyplývá, že obec Horní Suchá je součástí 
správního území obce s rozšířenou působností Havířov, která je v tomto dokumentu zařazena do 
Rozvojové oblasti Ostrava OB2 a do specifické oblasti SOB4 Karvinsko. Požadavky na řešení 
problémů v těchto oblastech jsou  blíže rozpracovány  v zásadách územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje (dále jen ZÚR MSK)  - viz. textová část Odůvodnění územního plánu 
Horní Suchá – str. 7– str.9.  
Pro Horní Suchou je nadřazenou územně plánovací dokumentací ZÚR MSK, které vydalo 
Zastupitelstvo MSK dne 22. 12.2010 usnesením č. 16/1426.  

ZÚR MSK byly v území Horní Suché vymezeny veřejně prospěšné stavby:
D 31 – III/47210 – II/474 (Životice), nová stavba, čtyřpruhová směrově dělená silnice I. Třídy 

– návrh dvoupruh (územní rezerva- rozšíření na čtyřpruh viz D 512)
D 32 - Životice – Český Těšín, přeložka dvoupruhová směrově nedělená silnice I. Třídy
EZ6 - Transformační stanice 110/22 kV Karviná Doly včetně přívodního nadzemního vedení 

VVN  110 kv z TS Albrechtice. 
E 45 – Nošovice- Albrechtice(VVN) zvýšení přenosové kapacity vedení 400kV VVN 460
P2 - PZP Třanovice – hranice okresu Karviná – Karviná Doly (VTL) , výstavba plynovodu DN 

500 pro oblast Karviná- Doly
P22 – Havířov (Suchá)- Albrechtice – obnova VTL plynovodu DN 500 přeložkami mimo 

zastavěné území, včetně jižního obchvatu Albrechtic (pozn. část je již realizovaná).
ZÚR MSK byla v řešeném území vymezena územní rezerva:
D 512 - I/11 úsek III/47210-II/474 (Životice), dokončení přeložky čtyřpruhové směrově dělené 

silnice I. Třídy – po r. 2015
ZÚR MSK byl v řešeném území vymezen regionální ÚSES.
Všechny požadavky vyplývající ze ZÚR MSK byly respektovány a zapracovány do 

příslušných částí územního plánu. 

3. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S CÍLY A ÚKOLY 
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU
ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA
OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Návrh územního plánu respektuje cíle a úkoly územního plánování vyjádřené v ustanovení § 
18 a 19 stavebního zákona. Hlavní zásady a cíle pro rozvoj obce Horní Suchá jsou zohledněny 
v grafické a textové části územního plánu. Při rozvoje obce Horní Suchá je nutno postupovat 
v souladu s následujícími základními zásadami.   

a) Zabezpečit soulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací - Politikou územního 
rozvoje ČR a Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Dle této dokumentace je 
území obce Horní Suché součástí Rozvojové oblasti republikového významu OB2 - Ostrava a 
Specifické oblasti republikového významu SOB4 – Karvinsko, z čehož pro území obce Horní Suchá 
vyplývá zejména požadavek zajistit možnost realizace nadřazených průtahů dopravní a technické
infrastruktury (silnice I. třídy, vysokotlakých plynovodů a venkovních el. vedení VVN) a 
nadřazených (regionálních) prvků ÚSES a zpřesnit jejich vymezení.

b) Zabezpečit trvale udržitelný rozvoj území Horní Suchá tj. respektovat stanovenou 
vzájemnou míru mezi územím určeným pro zachování a rozvoj lidské činnosti (v rozsahu 
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zastavitelných a zastavěných ploch) a územím se zachovaným nebo postupně obnovovaným 
přírodním prostředím (v rozsahu ploch zemědělských, lesních, přírodních, vodních a ploch krajinné 
zeleně).Rozsah zastavitelných ploch považovat vzhledem k celkové rozloze obce za maximální.

c) Soustředit zastavitelné plochy do ucelených zastavitelných území, vytvářejících 
předpoklady pro efektivní využití investic do dopravní a technické infrastruktury.

d) Respektovat stanovený rozvoj osídlení, aby při požadavcích a potřebách vztahujícím se 
k tomuto území byly zachovány co možná největší a nejsouvislejší plochy a pásy volně 
prostupné krajiny zejména ve východní a jihozápadní části k.ú. obce zabezpečující spojení mezi 
rozsáhlými lesními komplexy na severu a jihu území obce.

e) V souladu s demografickým vývojem předpokládat zvýšení počtu obyvatel obce 
(předpoklad: 4750 obyvatel do r. 2025) a z toho vyplývající potřebu zabezpečit odpovídající počet 
nových ploch pro bydlení.

f) Nepodporovat další rozšiřování zastavitelných ploch v okrajových plochách obce 
v území s rozptýlenou zástavbou. 

g) V území chránit evidované významné krajinné prvky – skupinu 11 stromů na ul. 
Hornosušské, zvodnělou poklesovou kotlinu u ul. Solecké. Veškeré případné zásahy v 
registrovaných VKP a v jejich ochranných pásmech, které by mohly vést k oslabení jejich funkcí, je 
nutno projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny.

h) Respektovat evidované nemovité kulturní památky.
i) Důsledně chránit urbanistickou strukturu zástavby v urbanisticky hodnotných územích, 

kterými jsou bývalé dělnické kolonie rodinných domků.
j) Ze stavebně historického hlediska nutno chránit zachované drobné sakrální stavby, 

historicky významné a architektonicky cenné stavby.
k) Celé katastrální území je třeba považovat za území, kde existuje 50% pravděpodobnost 

výskytu archeologických nálezů. 

4. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ S POŽADAVKY 
STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Návrh územního plánu je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona, vyhlášky č. 
500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

5. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ S POŽADAVKY 
ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE 
ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona oznámil pořizovatel dotčeným orgánům, 
krajskému úřadu, sousedním obcím a obci Horní Suchá společné jednání o návrhu územního 
plánu Horní Suché , které se uskutečnilo dne 25. 2.2013 a současně je vyzval k uplatnění 
stanovisek a připomínek v termínu do 27.3. 2013.

V rámci společného jednání byly jednotlivě obeslány tyto dotčené orgány:
- Ministerstvo ŽP ČR, OVSS IX, , České Legie 5, 702 00   Ostrava
- Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor surovinové politiky, Na Františku 32, 110 15 Praha1
- Ministerstvo dopravy ČR, odbor strategie, nábřeží L. Svobody 12/22, 110 15 Praha 1
- Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Karviná, K. Sliwky 149, 733 01 Karviná Fryštát 
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- Obvodní báňský úřad, poštovní schránka 103, Veleslavínova 18, 728 03 Ostrava 1,
- Vojenská stavební a ubytovací správa Brno – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha, 
- KHS Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Karviná, Těreškovové 2206, 734 01 Karviná 
Mizerov
-  Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, 28.října 117, 

702 18 Ostrava
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor ŽP a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava
- HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, Ostravská 883, 733 01 Karviná Fryštát
- Magistrát města Havířova - odbor životního prostředí
- Magistrát města Havířova - stavební a silniční správní úřad – oddělení dopravy , -  státní 
památkové péče 
                             
Pořizovateli bylo k návrhu územního plánu Horní Suchá doručeno celkem 12 stanovisek dotčených 
orgánů  z toho 7 po termínu, 1 připomínka organizace.

V RÁMCI SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ BYLA UPLATNĚNA TATO STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ:

I/1
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, stanovisko zn. 
5173/2013/31100 ze dne 8.2.2013, doručeno dne 13.2.2013:

Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin 
neuplatňujeme podle ustanovení § 50 odst.2 stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 2 horního 
zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože dokumentace 
akceptuje problematiku ochrany a využití nerostného bohatství v řešeném území. 

Vyhodnocení:
Vzato na vědomí.

I/2
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova 18, 
P.O. BOX 103, 702 00 Moravská Ostrava, stanovisko zn. SBS03722/2013/OBÚ-05/630/Ing.Tk 
ze dne 11.2. 2013, doručeno dne 14.2.2013:

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, jako místně příslušný 
podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o 
státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu vrchního dozoru státní báňské správy v 
kraji Moravskoslezském a Olomouckém a věcně příslušný podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „horní zákon“), k návrhu Územního plánu Horní Suchá, nemá námitek, za předpokladu 
respektování ochrany stávajících dobývacích prostorů (dále jen „DP“):
- ev. č. 20034 s názvem Stonava,
- ev. č. 20042 s názvem Karviná-Doly II,  stanovené pro těžená výhradní ložiska černého uhlí, 
organizace OKD, a.s. se sídlem v Ostravě, která je současně správcem dobývacích prostorů, 
- ev. č. 20043 s názvem Horní Suchá, stanovený pro výhradní ložisko černého uhlí s ukončenou 
těžbou, správcem dobývacího prostoru je DIAMO, s.p. se sídlem v Ostravě Vítkovicích, 
Požadovaná ochrana ložisek černého uhlí v uvedených DP je zajištěna vydaným rozhodnutím MŽP 
ČR č.j. 880/2/667/22/A-10/1997/98 ze dne 27.3.1998 a jeho příloh. 
- ev. č. 40083 s názvem Horní Suchá I stanovené pro těžené výhradní ložisko zemního plynu 
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organizace Green Gas DPB, a.s. sídlem v Paskově, která je současně správcem dobývacího 
prostoru. 
Ochrana zvláštního dobývacího prostoru pro těžbu hořlavého zemního plynu vázaného na uhelné 
sloje je zajišťována rozhodnutím č. j. 1710/580/10,1064942/ENV,sp.zn. 000370/A-10, ze dne 
8.2.2010 MŽP Ostrava, které mění podmínky ochrany výhradních ložisek hořlavého zemního plynu 
vázaného na uhelné sloje v chráněném ložiskovém území 07100100 Rychvald.   

Vyhodnocení : 
Požadavky týkající se dobývacích prostorů jsou respektovány a zapracovány v textové a grafické 
části  s výjimkou  jednoho dobývacího prostoru č. 2 0043  s názvem Horní Suchá a to na základě  
informace poskytnuté z MŽP – Ing. Matýska, kdy rozhodnutím OBÚ v Ostravě spis. zn. 
S 0203/2008-14-465/Ing.So/Mc ze dne 30.12.2008 , které nabylo právní moci dne 9.2.2009 byl 
zrušen dobývací prostor Horní Suchá, evid. č. 2 0043.

I/3
Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa, Svatoplukova 
2687/84, 615 00 Brno – Židenice,  stanovisko č.j.: 949/33602/2013 – 1383-ÚP-OL ze dne 28.2. 
2013, doručeno dne 1.3.2013 :

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 
zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu 
s resortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, 
Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek Místek, 
Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno 
vyhodnocení výše uvedené akce.
Česká republika – Ministerstvo obrany Zastoupená VUSS Brno, jako věcně a místně příslušná ve 
smyslu § 6 odst. 1 písm. h) zákona č.222/1999 Sb., jejímž jménem jedná ředitel VUSS Brno Ing. 
Jaroslav Valchář, na základě pověření ministryně obrany č.j.2566/2007-8764 ze dne 2. Ledna 2008, 
ve smyslu §7, odst.2 zákona č.219/2000 Sb. vydává stanovisko.
K návrhu územního plánu Horní Suchá nemáme připomínky. Zájmy a limity Ministerstva obrany 
byly zapracovány v souladu se stanoviskem, které jsme uplatnili k zadání územního plánu. 
Návrh územního plánu není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany. 

Vyhodnocení: 
Vzato na vědomí.

I/4
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 
Ostrava,stanovisko č.j. KHSMS 4773/2013/KA/HOK ze dne 6.2.2013, doručeno dne 19.3.2013
___________________________________________________________________________  
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně 
příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i), j) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č.258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 
odst. 2 zákona č.183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění 
pozdějších předpisů, posoudila podání Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje ze dne 
6.2.2013 k společnému jednání o návrhu Územního plánu Horní Suchá a vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území a o vydání stanoviska k návrhu Územního plánu Horní Suchá.  
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S návrhem Územního plánu Horní Suchá souhlasí bez připomínek. 

Odůvodnění: 
Podáním ze dne 6.2.2013 oznámil Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje jako 
příslušný úřad územního plánování Krajské hygienické stanici MSK konání jednání o návrhu 
Územního plánu Horní Suchá a vyzval k uplatnění stanovisek a připomínek. Návrh územního plánu 
Horní Suchá vytváří předpoklady k zabezpečení udržitelného rozvoje území obce. Je podpořen 
rozvoj obytné, rekreační, obslužné a výrobní funkce. 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad 
posoudila soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví a 
vydala k návrhu územního plánu Horní Suchá souhlasné stanovisko. 

Vyhodnocení:
Vzato na vědomí.

I/5
Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, PO BOX 9,11015 Praha 1,  
stanovisko č.j.: 211/2013-910-UPR/2/Ma ze dne 22.3. 2013, doručeno dne 25.3.2013 :

Zákon č. 2/ 1969 Sb. § 17, ve znění pozdějších předpisů, ustanovuje Ministerstvo dopravy
jako ústřední orgán státní správy ve věcech dopravy. Ustanovení § 22 dále uvádí, že
Ministerstvo dopravy zpracovává koncepce rozvoje svěřených odvětví - dopravních sítí v
rámci jednotlivých druhů dopravy.
Při výkonu působnosti DO v rámci územně plánovací činnosti prosazuje Ministerstvo dopravy
rozvojové záměry státu na úseku dopravní infrastruktury do územně plánovací dokumentace na
úrovni ZÚR i ÚP jednotlivých obcí.
Na základě ustanovení § 4 stavebního zákona č.  183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012
Sb., vydává Ministerstvo dopravy, jako dotčený orgán ve věcech dopravy podle  § 40 odst.2
písm.g) zák. č.13/ 1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle§
56 písm .d) zák. č. 266/ 1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 88 odst.I
písm. o) ap) zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 4
zák. č.114/ 1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů stanovisko k
návrhu ÚPo Horní Suchá a k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Správní území obce je dotčeno plánovanou přeložkou silnice I/11. K předloženému návrhu máme
zásadní připomínky  :
Požadujeme respektovat  koridor D31 pro přeložku silnice I/ 11 v úseku III/47210 až II/474, v
úseku západní hranice k.ú. Horní Suchá po přeložku silnice III/4744 a v úseku od ulice 6.
srpna po jižní hranici k.ú. Horní Suchá v rozsahu vymezeném ZÚR MSK, t.j. v rozsahu 300 m
od osy krajního pruhu komunikace na obě strany. V úseku od přeložky silnice III/4744 až
ulice 6. srpna v rozsahu 100 m od osy koridoru východním směrem, 200 m od osy koridoru
západním směrem, t.j. celkem v rozsahu 300 m.
Územní rezervu D512 pro dokončení (rozšíření) přeložky silnice I/ 11 v úseku III/47210 až
II/474 (Životice) požadujeme upravit podle výše uvedené specifikace.
Koridor D32 pro přeložku dvoupruhové směrově nedělené silnice I. třídy (I/11) v úseku
Životice -Český Těšín požadujeme vymezit v rozsahu stanoveném ZÚR MSK.
S vyznačením trasy přeložky silnice I/ 11 a souvisejících staveb v grafické části výroku návrhu ÚP
nesouhlasíme.



II.A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

102

S ohledem na rozsah v STPÚ zpracovaných a vyhodnocených dat a neexistenci posouzení vlivu
záměru na životní prostředí (EIA) nelze trasu považovat za stabilizovanou.
V současné době jsou v gesci Města Havířova a Sdružení pro přeložku silnice I/ 11 posuzovány
rovněž další úsporné varianty řešení tohoto záměru ve variabilním šířkovém uspořádání
komunikace v kategorii 2+ l, lokálně modifikované na 2+2 a ve variabilním uspořádáním
mimoúrovňových křižovatek. Územní ochrana pro případnou  realizaci  záměru  dle ZÚR 
MSK v rozsahu  2x300 m, s omezením, t.j. zpřesněním na celkových 300 m v zastavěné části
obce, je, s ohledem na výše uvedené, nezbytná z důvodu zachování možnosti synergického
posouzení variant a vlivů navrhovaných řešení dopravní  obslužnosti na životní prostředí a na 
vyvážený rozvoj aglomerace s ohledem na vzájemnou návaznost souvisejících výhledových
záměrů dopravní obslužnosti a na jejich návaznost na stávající síť dopravních cest.
Nesouhlasíme rovněž s označením „orientační plochy ochranného pásma" (silnice I. Třídy 
Havířov – Třanovice).  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, definuje ochranné pásmo 
silnice jednoznačně. ÚPD jako opatření obecné povahy nemůže upravovat vztahy v území nad 
rámec zákona. 
Nesouhlasíme s vymezením nových zastavitelných ploch v plochách koridorů pro dopravní 
stavby nadmístního významu, zejména ploch: Z46 (VD), Z45 (VD), Z50 (BI), Z5 l (BI), Z49
(ZS), ZI04 (BT), ZI03 (BT), Zl02 (BT), Zl40 (BT), Zl41 (Bl), Zl38 (BT), Z137 (Bl), Zl39 (BI)_
O jejich vymezení bude možné rozhodnout na základě stabilizace výsledné trasy a výsledků
posouzení EIA. 
Zásadně nesouhlasíme, aby byly plochy silnice I. třídy v průjezdních úsecích anebo plochy 
silnice I. Třídy v průjezdních úsecích anebo plochy určené pro jejich stavbu vymezovány jako 
veřejná prostranství. Vymezení veřejného prostranství ve znění zák. č. 223/2004 Sb., a zák. č. 
128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se neslučuje s funkcí průjezdního úseku silnice I. Třídy, 
zejména ve vztahu k případnému zpoplatňování užívání veřejných prostranství a popř. též ve vztahu 
k přípustné regulaci jejich využití místními vyhláškami. 

Vyhodnocení:
Na základě nesouhlasného stanoviska Ministerstva dopravy a připomínky ŘSD bylo svoláno 
jednání, které se konalo 17.4.2013 na odboru přípravy staveb, ŘSD, na němž bylo dohodnuto 
následující:
K požadavku respektovat  koridor D31, upravit územní rezervu D 512 - podél celé západní strany 
navrhované přeložky komunikace I/11 vymezit plochu koridoru v rozsahu 100m od osy této 
komunikace, dále v místě  zemědělsko-  jezdeckého areálu  vymezit západním směrem,  další 100 m  
plochu koridoru  od osy komunikace I/11 ve které budou podmíněně přípustné nové stavby 
dočasného charakteru a údržba stávajících staveb.  
- v místě plochy OS – tj. tělovýchovy a sportu, která se nachází severně od ulice U Lékárny 

vymezit  východním směrem  plochu koridoru v rozsahu 100 m od osy navrhované komunikace 
I/11.    

- jižně od  ul. U Lékárny vymezit plochu koridoru v rozsahu 300 m  východně od osy navrhované 
komunikace I/11 až  k severní linii potoka Sušánka.

- od jižní linie – levého břehu  potoka Sušánka až po stávající zástavbu RD – jižní hranici 
pozemku parc. č. 2980 k.ú. Horní Suchá vymezit   plochu koridoru v rozsahu 100 m od osy 
navrhované komunikace I/11  a od této jižní hranice  pozemku p. č. 2980 k.ú. Horní Suchá vést 
plochu koridoru podél ul. Lesní  až  k severní hranici  Velkého lesa a dále pak  v západní části  
Velkého lesa až po jižní hranici k.ú. Horní Suchá vymezit plochu koridoru v rozsahu 300 m od 
osy navržené komunikace I/11. 
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K požadavku koridoru D 32
- koridor D 32 vymezit v grafické části návrhu řešení tak, aby navazoval  na zpracovaný návrh 

ÚPn města Havířova.  
- K nesouhlasnému vyjádření k vymezení nových zastavitelných ploch v ploše koridoru: u  

zastavitelné plochy  č. Z 45  ponechat  pouze východní část, západní část plochy vypustit, další 
zastavitelné plochy Z 46, Z 47, Z 48, Z 49, Z 104, Z 139, Z 143  vypustit z návrhu řešení  ÚPn.

- Označení „orientační plochy ochranného pásma“ bude vypuštěno. 
- K nesouhlasnému vyjádření k vymezování veřejných prostranství v plochách silnice I. Třídy: 

bude vypuštěna z textové (výrokové) části  z bodu 6.2. Podmínky pro využití plochy s rozdílným 
způsobem využití, z tabulky u plochy DS- části přípustné využití poslední odrážka v následujícím 
znění: 
- veřejná prostranství (veřejná zeleň,doprovodná zeleň kolem komunikaci, pěší prostranství 

vč. prvků drobné architektury). 

Dohodnuté požadavky jsou zapracovány v textové i grafické části návrhu ÚPn Horní Suchá.   

I/6
Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí, 28. Října 117, 702 18 
Ostrava, koordinované stanovisko č.j.: ŽPZ/4773/2013/Ham ze dne 20.3. 2013, doručeno dne 
28.3.2013 (po termínu tj. po 27.3.2013):

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

1/ zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Veřejné zájmy vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou 
dotčeny.

Vyhodnocení:
Vzato na vědomí.

2/ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad s návrhem územního plánu Horní Suchá souhlasí.
Odůvodnění:
Dle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. 
třídy. Souhlas je vydán s tím, že návrh vychází ze schválených krajských dokumentů na úseku 
dopravy.

Vyhodnocení:
Vzato na vědomí.
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3/ zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 
Veřejné zájmy vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou
dotčeny. Krajský úřad podle § 48a odst. 2 písm. a) lesního zákona uplatňuje stanovisko k územně 
plánovací dokumentaci, pokud tato umisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemcích určených k 
plnění funkcí lesa (PUPFL). Návrh ÚP Horní Suchá předpokládá zábor PUPFL, je navržen zábor 
6,62 ha, z toho největší podíl budou zahrnovat plochy silniční dopravy (6,27 ha) a plochy vodní a 
vodohospodářské (0,34 ha). Návrh ÚP Horní Suchá nepředpokládá umístění rekreačních a
sportovních staveb na PUPFL. 
Upozornění:
V případě odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo dotčení pozemků do 
vzdálenosti 50 m od okraje lesa je příslušným orgánem k projednání orgán státní správy lesů obce s 
rozšířenou působností  (§ 14 odst. 2 lesního zákona), v daném případě Magistrát města Havířova. O 
odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více rozhoduje krajský úřad.

Vyhodnocení:
Informace jsou vzaty na vědomí.

4/ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů
Veřejné zájmy, chráněné uvedeným zákonem v působnosti krajského úřadu, nejsou předmětnou 
územně plánovací dokumentací dotčeny.

Vyhodnocení:
Vzato na vědomí.

5/ zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů
Veřejné zájmy, chráněné uvedeným zákonem v působnosti krajského úřadu, nejsou předmětnou 
územně plánovací dokumentací dotčeny.

Vyhodnocení:
Vzato na vědomí.

6/ zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Krajský úřad, příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), souhlasí s návrhem územního 
plánu obce Horní Suchá. Územní plán respektuje systémy ekologické stability (SES) regionální 
úrovně. Jedná se o regionální biocentrum RBC 1937 Doly, umístěné v trase RBK RK 964 a RBK 
RK 965. Na území vymezeném územním plánem se nenalézá žádné zvláště chráněné území v
kategorii přírodní památka a přírodní rezervace. 

Odůvodnění:
Dle ust. § 77a odst. 2 a 3 zákona, krajský úřad zajišťuje péči a vykonává správu v ochraně přírody a 
krajiny ve zvláště chráněných územích v kategorii přírodní památka a přírodní rezervace. Dle ust. § 
77a odst. 6 zákona krajský úřad je kompetentní hodnotit regionální systém ekologické stability. Dle 
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ust. § 4 odst. 1 zákona je ochrana SES povinností všech vlastníků a uživatelů a jeho vytváření je 
veřejným zájmem. 

Vyhodnocení:
Vzato na vědomí.

7/ zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad posoudil předložený návrh územního plánu z hlediska zájmů ochrany zemědělského 
půdního fondu vymezených zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále též "zákon o ochraně zemědělského půdního fondu") a na základě 
tohoto posouzení dle § 4  a § 5 tohoto zákona s předloženým návrhem nesouhlasí. 
Odůvodnění:
Z provedeného vyhodnocení vyplývá, že předmětem předpokládaného záboru je výměra cca 106 ha 
zemědělské půdy. Současně je možno konstatovat, že pořizovatel z tohoto rozsahu počítá s výměrou 
cca 40 ha pro účely bydlení. Pokud se týká návrhu tohoto funkčního využití je v předloženém 
materiálu část "Odůvodnění" - část. 4.1. Bydlení (str. 44) vyhodnocena pro návrhové období potřeba 
130 bytů, přičemž předložený podklad požaduje 330 bytů. Z hlediska zájmů ochrany zemědělského 
půdního fondu je nezbytné prokázat potřebu takto navrhovaného záboru s ohledem na zájmy
vymezené § 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Současně je potřebné upozornit dle 
našeho mínění na nesrovnalosti v mapovém podkladu předpokládaných záborů a tabulkové části 
těchto záborů, kdy jsou plochy průmyslové výroby např. Z 1 v tabulkové části vymezeny v ostatních 
plochách a grafická - mapová část vykazuje zemědělskou půdu. Krajský úřad k výše uvedenému 
návrhu zdůrazňuje, že problematiku ochrany zemědělského půdního fondu nelze odůvodnit obecnou 
potřebou rozvoje obce, ale reálným záměrem, kde lze uplatnit rovněž zásadu vymezenou § 5 odst. 1 
zákona o ochraně zemědělského půdního fondu související s výhodným řešením i z hlediska 
ochrany této významné složky životního prostředí.

Vyhodnocení:
Na základě nesouhlasného koordinovaného stanoviska bod 7) dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, odbor územního rozvoje požádal 
zpracovatele o vypracování zprávy, která se týká odůvodnění nových ploch pro individuální bydlení 
v návrhu nového územního plánu. Poté pořizovatel požádal dopisem ze dne 24. 5. 2013 č.j. 
OÚR/44420/Sn/2013 o přehodnocení koordinovaného stanoviska, jehož součásti byla  výše uvedená  
zpráva. Dne 17. 6. 2013 obdržel odbor územního rozvoje, MmH od Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, oboru životního prostředí a zemědělství „navazující stanovisko k návrhu 
ÚPn Horní Suchá“ v němž souhlasí s předloženými úpravami a současně došlo  k vyjasnění, že 
v grafické části výkrese II. B. 3  budou ohraničeny jen plochy záboru  náležící zemědělskému 
půdnímu fondu. 
Dohodnuté požadavky jsou zapracovány v textové i grafické části návrhu ÚPn Horní Suchá.   

8/ zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů
Krajský úřad není z hlediska uvedeného zákona dotčeným orgánem, ale příslušným orgánem 
k vydání stanoviska z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
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Stanovisko z hlediska uvedeného zákona bude vydáno v souladu s § 50 odst. 5 stavebního zákona 
následně, po obdržení stanovisek, připomínek a konzultací dotčených orgánů.

Vyhodnocení:
Vzato na vědomí.

9/ zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
Krajský úřad podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vydává k 
návrhu ÚP Horní Suchá (dále „návrh ÚP“) následující stanovisko: 
Krajský úřad z hlediska ochrany ovzduší požaduje v kap. 6.2 návrhu ÚP zapracovat do podmínek 
využití ploch ve smyslu přílohy č. 7, části I., odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 500/2006 Sb.,  o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., následující podmínky ochrany ovzduší zajišťující 
minimalizaci dopadu činností na kvalitu ovzduší: 
I. plochy průmyslové výroby a skladů (VP): umísťování zdrojů znečišťování ovzduší na těchto 
plochách je podmíněno využíváním dopravních tras související dopravy mimo obydlená území, 
jsou-li k dispozici; individuálně bude posouzena vhodnost stanovení ochranného pásma; 
II. plochy drobné výroby a výrobních služeb (VD), plochy zemědělské a lesnické výroby (VZ) a 
plochy odpadového hospodářství (TO): umísťovat lze pouze stacionární zdroje znečišťování ovzduší 
vybavené technologiemi zajišťujícími minimalizaci emisí znečišťujících látek včetně pachových 
látek (tzn. aplikace nejlepších známých technologií); umísťování zdrojů znečišťování ovzduší na 
těchto plochách je podmíněno využíváním dopravních tras související dopravy mimo obydlená 
území, jsou-li k dispozici a výsadbou ochranné zeleně. 

Odůvodnění:
Požadavek krajského úřadu vychází z: 
1. Opatření v Krajském integrovaném programu ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského 
kraje (vydaném nařízením Moravskoslezského kraje č. 1/2009, aktualizace 2012) a nástrojů v 
Krajském programu snižování emisí Moravskoslezského kraje (vydaném nařízením 
Moravskoslezského kraje č. 1/2004, aktualizace 2010) podle § 12 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší, a v souladu s § 41 odst. 3 téhož zákona, které kladou důraz na snižování emisí a 
zlepšení kvality ovzduší mj. při územním plánování. 
2. Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, které mezi priority územního plánování kraje 
pro zajištění udržitelného rozvoje území uvádí stabilizaci a postupné zlepšování stavu složek 
životního prostředí především    v centrální a východní části kraje, a dále vytváření podmínek pro 
postupné snižování zátěže obytného  a rekreačního území hlukem a emisemi z dopravy a výrobních 
provozů. Zásady územního rozvoje jsou dle § 36 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“) závazné pro pořizování a vydávání územních plánů. 
3. Rozboru trvale udržitelného rozvoje území zpracovaného v rámci Územně analytických podkladů 
pro správní obvod obce s rozšířenou působností Havířov (úplná aktualizace 2012), který v kap. 3.3 v 
rámci SWOT analýzy identifikuje překročení imisních limitů jako slabou stránku a znečištění 
ovzduší jako hlavní problém na celém území. Překračování imisních limitů je rovněž zařazeno mezi 
problémy k řešení v ÚPD v kap. 8.3 tohoto dokumentu. Územně analytické podklady slouží dle § 25 
stavebního zákona jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace. 
4. Z podmínek funkčního využití ploch VD (přípustná je např. průmyslová výroba), VZ (přípustná 
je např. rostlinná a živočišná výroba, zpracování dřeva) a TO (přípustné jsou skládky odpadů, 
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kompostárny, zařízení na úpravu a využívání odpadů) uvedených v návrhu ÚP, na základě kterých 
lze očekávat umisťování nových zdrojů znečišťování ovzduší, příp. rozšiřování stávajících zdrojů, 
nejen v plochách VP, ale i VD, VZ a TO. 
5. Vyhodnocení vlivů územního plánu Horní Suchá na životní prostředí (SEA, 12/2012), které v 
kap. 8.3 v rámci popisu navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech 
zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí uvádí mj. „V 
území není povoleno umístění nových vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, 
nebudou-li vybaveny účinným odlučovacím zařízením zejména z hlediska TZL“. Toto opatření však 
v případě ploch VD, VZ a TO není v závazné části územního plánu dostatečně zapracováno. 
6. Z kap. IV.1.4.a) odůvodnění návrhu územního plánu, kde je přijaté řešení zdůvodněno mj. tímto 
opatřením   z hlediska ochrany ovzduší: „Zejména přiměřeně posuzovat povolování umístění dalších 
zdrojů znečištění ovzduší v řešeném území a území dotčených územních celků, dále v rámci 
řešeného území prosazovat optimální řešení v oblasti dopravy (zkvalitnění a přiměřená údržba 
komunikací, zpevněných ploch), výsadba ochranné zeleně.“. Toto opatření však v závazné části 
návrhu územního plánu není dostatečně zapracováno. 
7. Z návrhu zadání územního plánu Horní Suché, k němuž krajský úřad vydal koordinované 
stanovisko č.j. MSK 25428/2012 ze dne 7.3.2012, a v němž bylo v kap. 1.3. konstatováno, že budou 
respektovány koncepční rozvojové materiály Moravskoslezského kraje, mj. i Krajský integrovaný 
program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje a Krajský program snižování emisí 
Moravskoslezského kraje (viz bod 1.). 
8. Stanoviska krajského úřadu č.j. MSK 25428/2012 ze dne 7.3.2012 k návrhu zadání územního 
plánu Horní Suchá, v němž krajský úřad požadoval doplnit do návrhu zadání územního plánu Horní 
Suchá mezi požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů a problémů v území stanovení 
následujících podmínek využití ploch: umísťovat pouze stacionární zdroje znečišťování ovzduší 
vybavené technologiemi zajišťujícími minimalizaci emisí znečišťujících nebo pachových látek (tzn. 
aplikace nejlepších známých technologií), zvolený druh, rozsah a kapacita těchto činností musí 
respektovat kvalitu ovzduší v lokalitě a vzdálenost zdroje od obytné zástavby, výstavbu na těchto 
plochách podmínit využíváním dopravních tras mimo obydlené území (jsou li k dispozici), 
výsadbou ochranné zeleně apod. V případě ploch VP byla podmínka do návrhu ÚP částečně 
zapracována (jako nepřípustné využití ploch VP jsou uvedeny stavby, zařízení a činnosti, které 
nejsou vybaveny nejlepšími dostupnými technologiemi zajišťujícími minimalizaci emisí 
znečišťujících a pachových látek, a výstavba na těchto plochách je podmíněna výsadbou ochranné 
zeleně po obvodu příslušné zastavitelné plochy). Podmínky   v bodech I. a II. však do návrhu ÚP u 
uvedených ploch zapracovány nebyly. V případě, že pořizovatel územního plánu se uvedenými 
požadavky zabýval avšak shledal, že z objektivních důvodů nelze do návrhu ÚP požadavky uvedené 
v bodech I. a II. zapracovat (např. nelze vést dopravu související s činnostmi umisťovanými v 
plochách VP, VD, VZ a TO mimo obydlená území; plochy VD, VZ a TO neumožňují výsadbu 
ochranné zeleně; na konkrétních plochách není možno v souvislosti s novými záměry stanovit 
ochranná pásma apod.), je nezbytné toto odůvodnit. Z předložených podkladů není krajskému úřadu 
tento postup pořizovatele znám.

Vyhodnocení:
Požadavky stanovené v bodech  I. a II. tohoto vyjádření jsou zapracovány do textové (výrokové 
části) návrhu ÚPn - kapitoly 6.2. „Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  
v požadovaném rozsahu.“ 
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10/ zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením 
činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií)

Krajský úřad z hlediska veřejných zájmů, které hájí podle § 32 odst. 2 zákona č. 59/2006 Sb., o 
prevenci závažných havárií, s návrhem ÚP Horní Suchá souhlasí.
Odůvodnění:
Krajský úřad je dotčeným správním úřadem dle § 32 odst. 2 zákona o prevenci závažných havárií 
při projednávání územně plánovací dokumentace, pokud je jeho předmětem objekt nebo zařízení. 
Krajský úřad konstatuje, že v obci Horní Suchá se nachází objekt zařazený do skupiny B dle výše 
uvedeného zákona – PRIMAGAS s.r.o. Pro tento objekt je stanovena zóna havarijního plánování. 
Tato je v územním plánu zakreslena.

Vyhodnocení:
Vzato na vědomí.

Závěr
Krajský úřad posoudil návrh územního plánu podle ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, 
na základě nichž je krajský úřad příslušný k vydávání stanovisek k předmětné územně plánovací 
dokumentaci. S ohledem na vše uvedené vydal postupy především podle části čtvrté správního řádu 
coby dotčený orgán toto koordinované stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jako 
nesamostatné rozhodnutí ve správním řízení, které je závazným podkladem pro opatření obecné 
povahy vydávané podle stavebního zákona. 
Poučení
Proti tomuto koordinovanému stanovisku nelze podat odvolání.

I/7
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, odbor výkonu státní správy 
IX, pracoviště: Čs.Legií 5, 702 00 Ostrava, stanovisko č.j.: 232/580/13,8682/ENV,000383/A-10  
ze dne 26.3. 2013, doručeno dne 28.3.2013 :(po termínu tj. po 27.3.2013):

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen „ministerstvo“), obdrželo 
vaše oznámení o projednávání výše uvedeného návrhu. Ministerstvo jako dotčený orgán podle § 15 
odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 13 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění 
pozdějších předpisů, sděluje po prostudování návrhu zadání následující:
V textové části (odůvodnění) je uvedeno chráněné ložiskové území (CHLÚ) Horní Suchá, jehož 
hranice je zakreslena rovněž v koordinačním výkrese. Toto CHLÚ však neexistuje.  Na území obce 
Horní Suchá se vyskytují plochy A, B1, C1, C 1.1 a C2 podle rozhodnutí ministerstva č.j.880/2/667/A-
10/1997/98 ze dne 27.3.1998 a rozhodnutí ministerstva č.j. 580/485/22/a-10/04 ze dne 30. 7. 2004, 
nikoli však  plocha C1

0, jak je nesprávně konstatováno v textové části (odůvodnění). 
V koordinačním výkrese chybí zakreslit výhradní ložiska. Uvedené nedostatky je nutné odstranit. 

Vyhodnocení:
Připomínky jsou zapracovány v textové části (odůvodnění)  i v grafické části. 
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I/8
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, 70030 Ostrava – Zábřeh, Výškovická 40, 
územní odbor Karviná 733 01 , Ostravská 883/8, stanovisko č.j.: HSOS- 1499-2/2013  ze dne 
26.3. 2013, doručeno dne 28.3.2013 (po termínu tj. po 27.3.2013):

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 odst. 6 zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, posoudil dokumentaci předloženou dne 6.2.2013. K výše uvedené dokumentaci 
vydává souhlasné stanovisko. 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná požaduje v souladu s § 
20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva zapracovat do 
textové a grafické části Územního plánu Havířov návrh ploch pro potřeby: 
- ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 
- zón havarijního plánování
- evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
- ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
- vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území 

obce
- záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 

kontaminace, vzniklých při mimořádné události
- nouzové zásobování obyvatelstva vodou a el. energií 
- ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území
- skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci. 
Dále upozorňujeme, že v jednotlivých lokalitách je nutné zabezpečit, aby příjezdové cesty požárních 
vozidel k jednotlivým objektům, z důvodu hasebního zásahu, odpovídaly platným předpisům. Pro 
nově projektované objekty je nutné zabezpečit zásobování požární vodou v souladu s ČSN 73 0873.

Vyhodnocení:
Souhlasné stanovisko vzato na vědomí. V grafické části je vymezena zóna havarijního plánování 
okolo areálu firmy Primaplyn, na základě údajů vycházejících z havarijního plánu  Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje. Požadavky týkající se přípravy a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 
jsou zpracovány v podkladech krizového plánu krajského úřadu Moravskoslezského kraje a do 
textové části (odůvodnění) je doplněn údaj o použitých podkladech pro zpracování Územního plánu 
Horní Suchá a to „Krizový plán Moravskoslezského kraje“. Upozornění týkající se zabezpečení 
příjezdových cest pro požární vozidla k jednotlivým objektům jsou nad rámec řešení územně 
plánovací dokumentace a je předmětem řešení dalšího stupně projektové dokumentace. 

I/9
Magistrát města Havířova, stavební a silniční správní úřad, stanovisko doručeno dne 
11.4.2013 (po termínu tj. po 27.3.2013):

Magistrát města Havířova, odbor stavební a silniční správní úřad příslušný dle § 40 odst. 4, písm. c) 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, uplatňuje závazné stanovisko 
k návrhu Územního plánu Horní Suchá. Magistrát města Havířova, odbor stavební a silniční správní 
úřad, jako příslušný silniční správní úřad požaduje návrh Územního plánu Horní Suchá 
zkoordinovat se studií „Silnice č. I/11 Havířov – Třanovice, optimalizace technického řešení a audit 
nákladů“, kterou v současné době zpracovává Dopravoprojekt Ostrava, spol s.r.o. 
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Magistrát města Havířova, odbor stavební a silniční správní úřad souhlasí s návrhem územního 
plánu Havířov s uvedenou připomínkou. 

Vyhodnocení: 
Požadavek je vzat na vědomí, návrh řešení ÚPn Horní Suchá respektuje předmětnou studii.  

I/10
Magistrát města Havířova, stavební a silniční správní úřad, stanovisko doručeno dne 
16.4.2013 (po termínu tj. po 27.3.2013):

Orgán státní památkové péče při Magistrátu města Havířova, který je příslušný dle § 29odst. 1 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s výše 
uvedeným návrhem ÚP bez námitek a připomínek. 

Vyhodnocení:
Vzato na vědomí.

I/11
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro 
Moravskoslezský kraj, pobočka Karviná, Zakladatelská 974/20, Nové Město, 735 06 Karviná 
6, stanovisko doručeno dne 19.4.2013 (po termínu tj. po 27.3.2013):

Statní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Karviná, jako 
příslušný správní úřad podle ust. 22 odst. 6 a ust. § 3 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., o státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů a podle ust. § 19 písm. c) zákona č. 
139/2002 S., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., 
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 
sděluje, že k návrhu územního plánu Horní Suchá nemá připomínky. 

Vyhodnocení:
Vzato na vědomí.

I/12
Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, stanovisko doručeno dne 22.4.2013 (po 
termínu tj. po 27.3.2013):

K uvedenému odbor životního prostředí,jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny dle ust. § 77 
odst. 1 písm. q) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, 
sděluje následující: K předloženému návrhu nemáme připomínky. 

Vyhodnocení:
Vzato na vědomí.

Pořizovateli byly k návrhu územního plánu Horní Suché v rámci veřejného projednání doručeny 3 
stanoviska dotčených orgánů, stanovisko krajského úřadu odboru územního plánování,stavebního 
řádu a kultury, 1 připomínka orgánu územního plánování sousedního územního obvodu, 1 
připomínka organizace. 
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH V RÁMCI SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ DLE §50 
STAVEBNÍHO ZÁKONA

II. Orgány územního plánování sousedních územních obvodů

II/1
Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát, vyjádření zn. 
MMK/024914/OR/Lv ze dne 28.2.2013, doručeno dne 28.2.2013:

Opatřením ze dne 12.2.2013 Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje, jako pořizovatel 
územního plánu obce Horní Suchá a vyhodnocení vlivů Územního plánu Horní Suchá na udržitelný 
rozvoj. 
Rada města Karviné na své 53. schůzi dne 27. 2. 2013 projednala materiál týkající se návrhu 
územního plánu Horní Suchá a schválila ve smyslu ustanovení § 6 odst. 6 písm. d) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů neuplatnit, jako sousední obec žádné připomínky k návrhu Územního plánu Horní Suchá.  

Vyhodnocení:
Vzato na vědomí

II/2
Obec Těrlicko, Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko, vyjádření zn. 482/2013/OTER/UpV-2 
ze dne 7.3.2013, doručeno dne 11.3.2013:
________________________________________________________________________
Na základě oznámení o společném jednání k návrhu Územního plánu Horní Suchá a vyhodnocení
vlivů Územního plánu Horní Suchá na udržitelný rozvoj území, které se konalo dne 25. února 2013 
a následném podrobném prostudování návrhu Územního plánu a vyhodnocení vlivů Územního 
plánu Horní Suchá na udržitelný rozvoj území sdělujeme, že  obec Těrlicko, jako sousední územní 
obvod nemá připomínek ani námitek k návrhu Územního plánu a vyhodnocení vlivů Územního 
plánu Horní Suchá na udržitelný rozvoj. 

Vyhodnocení:
Vzato na vědomí
III. připomínky organizací

III/1 - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor přípravy staveb Brno, Šumavská 33, 612 54 Brno,
IČO 65993390, vyjádření zn.: 000803/11300/2013 ze dne 18.3.2013, doručeno 21.3.2013 
_______________________________________________________________________
Na základě oznámení společného jednání o Návrhu Územního plánu Horní Suchá podává 
Ředitelství silnic a dálnic ČR k projednávané ÚPD následující vyjádření, které je současně 
podkladem pro vyjádření Ministerstva dopravy jako dotčeného orgánu.
ŘSD ČR požaduje:

1) respektovat  koridor D31 pro přeložku silnice I11 v úseku III/47210 až II/474, v úseku
západní hranice k.ú. Horní Suchá po přeložku silnice III/4744 a v úseku od ulice 6.
srpna po jižní hranici k.ú. Horní Suchá v rozsahu vymezeném ZÚR MSK, t.j. v rozsahu
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300 m od osy krajního pruhu komunikace na obě strany. V úseku od přeložky silnice
III/4744 až ulice 6. srpna v rozsahu 100 m od osy koridoru východním směrem, 200 m od
osy koridoru západním směrem, tj. celkem v rozsahu 300 m.

2) upřesnit územní rezervu D512 pro dokončení (rozšíření) přeložky silnice I/ 11 v úseku
III/47210- II/474 (Životice) požadujeme upravit podle výše uvedené specifikace.

3) koridor D32 pro přeložku dvoupruhové směrově nedělené silnice I. třídy (I/11) v
úseku Životice -Český Těšín požadujeme vymezit v rozsahu stanoveném ZÚR MSK.

ŘSD ČR nesouhlasí:
4) se specifikací tras výhledových záměrů přeložek silnice I/11 a souvisejících staveb 

v grafické části výroku Návrhu Územního plánu Horní Suché
5) s definicí „orientační plochy ochranného pásma“ (silnice I. Třídy Havířov – Třanovice).
6) s vymezením nových zastavitelných ploch v plochách koridorů pro dopravní stavby

nadmístního významu, zejména ploch: Z46 (VD), Z45 (VD), Z50 (BI), Z5 l (BI), Z49
(ZS), ZI04 (BT), ZI03 (BT), Zl02 (BT), Zl40 (BT), Zl41 (Bl), Zl38 (BT), Z137 (Bl),
Zl39 (BI)

7) s vymezením přípustného využití ploch silniční dopravy (DS) jako veřejného prostranství 
(str. textové části výroku). 

Odůvodnění:
Ad 1,2,4,5,6)

Výslednou trasu přeložky silnice I/11 v úseku Havířov – Třanovice (tj. variantu A tzv. 
„severního obchvatu“ posuzovanou v kategorii S 24.5/100), vyplývající z STPÚ „Silnice I/11 
Havířov – Třanovice“ zpracované v r. 2012 v gesci ŘSD ČR Dopravoprojektem Ostrava s.r.o., nelze 
s ohledem na rozsah v STPÚ zpracovaných a vyhodnocených dat a neexistenci posouzení vlivů 
záměru na životní prostředí (EIA) považovat za stabilizovanou. 

V současné době jsou v gesci Města Havířova a sdružení pro přeložku silnice I/11 posuzovány 
rovněž další úsporné varianty řešení tohoto záměru ve variabilním šířkovém uspořádaní komunikace 
v kategorii 2+1 lokálně modifikované na 2+2 a ve variabilním uspořením  mimoúrovňových 
křižovatek.

Územní ochrana pro případnou realizace záměru dle ZÚR MSK v rozsahu 2x 300, 
s omezením, tj. zpřesněním na celkových 300 m v zastavěné části obce , je, s ohledem na výše 
uvedené, nezbytná z důvodu zachování možnosti synergického posouzení variant a vlivů 
navrhovaných řešení dopravní obslužnosti na životní prostředí a na vyvážený rozvoj aglomerace 
s ohledem na vzájemnou návaznost souvisejících výhledových záměrů dopravní obslužnosti a na 
jejich návaznost na stávající síť dopravních cest. 
Ad3) Přeložka silnice I/11 v trase Český Těšín – Chotěbuz – Dolní Těrlicko – Havířov není ŘSD 
ČR sledována jako prioritní záměr. Koridor D 32 vymezený v ZÚR MSK je ŘSD v současné době 
sledován pouze z důvodu zachování možnosti synergického posouzení rozvoje oblasti, její silniční 
sítě a dopravní obslužnosti. ŘSD ČR nemá k dispozici dokumentaci, na jejímž základě by bylo 
možné koridor upřesnit. 
Ad5) Vymezení silničních ochranných pásem v území upravují závazná ustanovení zákonů , 
zejména § 83 z.183/2003 Sb., § 30-34 z. 13/1997 Sb., Sb., v platném znění. ÚPD jako opatření 
obecné povahy nemůže závazně upravovat vztahy v území nad rámec zákona, může pouze 
konkretizovat povinnosti ze zákona vyplývající . 
Ad6)
Nové zastavitelné plochy lze územně plánovací dokumentací vymezit pouze na základě prokázání 
nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných 
ploch (§55 , odst. 4 z. 183/2006 Sb., v platném znění ). Vymezení nových zastavitelných ploch 
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v koridoru dopravní stavby nadmístního významu není návrhem ÚP Horní Suché prokázáno a není 
z hlediska rozvoje důvodné. „Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění 
podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní 
rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení..“(§4,odst. 
2,V.č.501/2006 Sb.).
Územní limity vymezené koridory staveb je třeba při navrhování funkčního využití území 
respektovat mj. i s ohledem na Nařízení vlády č. 272/2001 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v souladu s Vyhláškou č.501/2006 Sb.,o obecných požadavcích na využívání 
území a souvisejícími ustanoveními zákona v platném znění. „Při zajišťování ochrany staveb proti 
vnějšímu hluku ,zejména od dopravy,se musí přednostně uplatňovat opatřeními chránícími 
jednotlivé stavby tak, aby byly splněny podmínky pro ochranu hluku v chráněném venkovním 
prostoru, chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném vnitřním prostoru staveb“(§14,odst.2 
V.č.268/2009 Sb.).
Z povahy územního plánování plyne, že vlastníci nemovitostí, které jsou tímto plánováním  dotčeny 
jsou, ve spravedlivé míře, povinní strpět určitá omezení. Smyslem územního plánování je vyvážení  
zájmů vlastníků dotčených pozemků s přihlédnutím k veřejnému zájmu, který je v nejširším slova 
smyslu zájmem na harmonickém využívání území“. (NSS 8A0 3/2010-194- Klecany).
Ad7) Zásadně nesouhlasíme, aby byly plochy silnice I. Třídy v průjezdních úsecích a nebo plochy 
určené pro jejich stavbu vymezovány jako veřejná prostranství. Silnice I. Třídy plní funkci dopravní, 
v případě nutnosti částečně také funkci obslužnou. Vymezení veřejného prostranství v souladu 
s platnými právními předpisy(ve znění zák.) č. 223/2004 Sb.,a zák. č. 128/2000 Sb., ve znění 
pozdejěích předpisů), se neslučuje s funkcí průjezdního úseku silnice I. Třídy, zejména ve vztahu 
k případnému zpoplatňování užívání veřejných prostranství a popř. též ve vztahu k přípustné 
regulaci jejich využití místními vyhláškami. 
Veřejné prostranství je definováno v ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, jako „všechna náměstí, ulici, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další 
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na 
vlastnictví k tomuto prostoru“. Podobná definice se poprvé objevila v zákoně č. 565/1990 Sb., o 
místních poplatcích , v § 4 odst. 2 takto:“Veřejným prostranstvím podle tohoto zákona jsou zejména 
náměstí, tržiště, silnice, místní komunikace, parky a veřejná zeleň, jakož  i další prostory přístupné 
každému bez omezení“. Připomínáme současně existenci obci náležejícího předkupního práva 
k pozemku, který je územním plánem nebo regulačním plánem označen jako veřejné prostranství (§ 
34 z. 128/2000 Sb.). Tato skutečnost by tak byla v rozporu s ochranou dopravní infrastruktury 
nadmístního významu a zpochybnila by způsob rozhodování v území. 
Vyhodnocení:
Na základě nesouhlasného stanoviska Ministerstva dopravy a připomínky ŘSD  bylo svoláno 
jednání , které se konalo 17.4.2013 na odboru přípravy staveb, ŘSD, na němž bylo dohodnuto 
následující:
K požadavku respektovat  koridor D31, upravit územní rezervu D 512 - podél celé západní strany 
navrhované přeložky komunikace I/11 vymezit plochu koridoru v rozsahu 100m od osy této 
komunikace, dále v místě  zemědělsko-  jezdeckého areálu  vymezit západním směrem,  další 100 m  
plochu koridoru  od osy komunikace I/11 ve které budou podmíněně přípustné nové stavby 
dočasného charakteru a údržba stávajících staveb.  
- v místě plochy OS – tj. tělovýchovy a sportu, která se nachází severně od ulice U Lékárny 

vymezit  východním směrem  plochu koridoru v rozsahu 100 m od osy navrhované komunikace 
I/11.    



II.A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

114

- jižně od  ul. U Lékárny vymezit plochu koridoru v rozsahu 300 m  východně od osy navrhované 
komunikace I/11 až  k severní linii potoka Sušánka.

- od jižní linie – levého břehu  potoka Sušánka až po stávající zástavbu RD – jižní hranici 
pozemku parc. č. 2980 k.ú. Horní Suchá vymezit   plochu koridoru v rozsahu 100 m od osy 
navrhované komunikace I/11  a od této jižní hranice  pozemku p. č. 2980 k.ú. Horní Suchá vést 
plochu koridoru podél ul. Lesní  až  k severní hranici  Velkého lesa a dále pak  v západní části  
Velkého lesa až po jižní hranici k.ú. Horní Suchá vymezit plochu koridoru v rozsahu 300 m od 
osy navržené komunikace I/11. 
K požadavku koridoru D 32

- koridor D 32 vymezit v návrhu řešení tak, aby navazoval  na zpracovaný návrh ÚPn města 
Havířova.  

- K nesouhlasnému vyjádření k vymezení nových zastavitelných ploch v ploše koridoru: u  
zastavitelné plochy  č. Z 45  ponechat  pouze východní část, západní část plochy vypustit, další 
zastavitelné plochy Z 46, Z 47, Z 48, Z 49, Z 104, Z 139, Z 143  vypustit z návrhu řešení  ÚPn.

- Označení „orientační plochy ochranného pásma“ bude vypuštěno. 
- K nesouhlasnému vyjádření k vymezování veřejných prostranství v plochách silnice I. Třídy: 

bude vypuštěna z textové (výrokové) části bodu 6.2. Podmínky pro využití plochy s rozdílným 
způsobem využití, z tabulky u plochy DS- části přípustné využití poslední odrážka v následujícím 
znění: 
- veřejná prostranství (veřejná zeleň, doprovodná zeleň kolem komunikaci, pěší prostranství 

vč. prvků drobné architektury). 

Dohodnuté požadavky byly zapracovány v textové i grafické části návrhu ÚPn Horní Suchá. 

IV. připomínky občanů

IV/1
Připomínka k návrhu územního plánu Horní Suchá, Ing. Karel Červený, Budovatelů 808/36, 
Havířov – Suchá 735 64, doručeno 20.3.2013:

Identifikované pozemky jsou v návrhu pro nový územní plán obce zařazeny do zóny 
zemědělské plochy. Přitom původně byl na pozemku parc. č. 2459 rodinný dům (nyní zbořen) 
v katastru nemovitostí je i nyní veden jako zastavěná plocha i v mapovém listě, jako zemědělská 
půda je nevyužitelný z důvodu rumoviska (na pozemku je i zbytek studny) již vzrostlých stromů 
(jak starého sadu, tak vysokých bříz a olší). Na pozemku p. č. 322 je neustále zahrada jak v katastru 
nemovitostí, tak ve skutečnosti. Navrhovatel má záměr v nejbližší budoucnosti na tomto pozemku 
vystavět rodinný dům. Vzhledem k tomu, že v okolí rozptýlená zástavba rodinnými domy a nedávno 
byl dokonce naproti tohoto pozemku vystavěn zcela nový rodinný dům, nevidí navrhovatel důvod, 
aby dané pozemky nemohly být zařazeny tak jako kdysi (při původně stojícím domě) do zóny 
bydlení individuálního BI – R (rozptýlená zástavba). Připomínka byla konzultována osobně se 
starostou obce Ing. Lipnerem a nebyl nalezen žádný rozpor. Nabytí dotyčného pozemku 
navrhovatelem (směnou s RPG a.s.) bylo od prvopočátku myšleno za účelem stavby na již 
připravené ploše pro individuální bydlení. Příjezd k bývalému i budoucímu domu je řešen po 
pozemku p. č. 2461 vyústěním na polní cestu p. č. 2434/3 taktéž v majetku navrhovatele.

Vyhodnocení:
Připomínce je částečně vyhověno.
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Pozemky parc .č. 2459, 2460 k.ú. Horní Suchá jsou zahrnuty do zastavitelného území do ploch 
bydlení individuálního bydlení. Navrhovatel doložil dne 7. 6. 2013 pořizovateli předběžné kladné 
vyjádření OKD k budoucí stavbě RD v této lokalitě. Pozemek parc. č. 2461 o výměře 1266 m2 

nebude zahrnut do ploch BI a to z důvodu dalšího rozšíření zastavitelných ploch v nezastavěném 
území a tím pádem i k nežádoucímu  zvýšení návrhových ploch pro bydlení .

IV/2
Připomínka k návrhu územního plánu Horní Suchá, Havlásek Vladimír, Grabovčok 210/23, 
735 35 Horní Suchá,  doručeno 27.2.2013:

Připomínka ke špatnému zanesení VTL plynovodu DN 100 do pozemku par. č. 1810. Přikládám 
zanesení a vyjádření RWE. 

Vyhodnocení: Připomínce vyhověno, v grafické části ÚPn,v příslušných výkresech bude zakreslena 
správnost vedení VTL plynovodu dle podkladů RWE , dále prověřit trasu nefunkčního VTL 
plynovodu v této lokalitě a případně doplnit tuto trasu do koordinačního výkresu.  

IV/3
Připomínka k návrhu územního plánu Horní Suchá, Jaroslav a Dagmar Wawroszovi, 
Volontérská 2/39, 735 35 Horní Suchá, podáno dne 6.3.2013:

Z veřejně přístupné dokumentace jsme zjistili, že nově navrhovaný územní plán obce Horní Suchá 
se dotýká nemovitosti v našem výlučném vlastnictví a to pozemků s parc.č. 1721 a 1754, kde se 
předpokládá vybudování stezky  pro pěší a tento pozemek je kvalifikován, jako veřejné prostranství. 
Toto se však nezakládá na pravdě, neboť se jedná o pruh pozemku, na kterém je zřízeno věcné 
břemeno jen pro dvě nemovitosti. 
V žádném případě nesouhlasíme s tím, aby tento pozemek byl využívaný jinými osobami. Navíc se 
jedná o pozemek, který je umístěn mezi navazujícími nemovitostmi v našem výlučném vlastnictví. 
O našem nesouhlasu k využívání toho pozemku pro pěší a cyklistickou turistiku jsme již v minulosti 
informovali obecní úřad Horní Suchá, na základě čehož byly zastaveny plánované úpravy pozemku. 
Jsme velice překvapeni přístupem obce Horní Suchá, že bez jakéhokoliv souhlasu nebo projednání 
s námi nemovitost v našem výlučném vlastnictví zapracují do územního plánu. Toto považujeme 
jako hrubý zásah do našeho vlastnictví a jsme si vědomi toho, že takovéto jednání je v rozporu 
dobrými mravy a listinou základních práv a svobod. Nesouhlasíme s tím, aby tyto pozemky výše 
uvedených parcelních čísel byly využívány jinou osobou než námi a oprávněnými z věcného 
břemene. Současně Vás upozorňujeme, že budeme realizovat opatření k ochraně našich vlastnických 
práv.  

Vyhodnocení: Připomínce nevyhověno. Dopravní veřejně prospěšná stavba ozn. D 41 , která je 
navržena  přes dotčené  pozemky parc. č. 1721 a 1754 kat. ú. Horní Suchá, bude tvořit  důležitou  
komunikační pěší spojnici v území a to  mezi ulicemi Volontérskou a ul. 6 srpna pro obytnou 
zástavbu a dále  pro plochu veřejné zeleně, která bude v budoucnu sloužit, jako hřiště. Předmětná 
veřejně prospěšná stavba je převzata z platného ÚPn Horní Suchá.  Západní část pozemku parc. č. 
1721 k.ú. Horní Suchá je součásti navrhovaného územního systému ekologické stability – lokálního 
biokoridoru ozn L 22, který s lokálním biokoridorem L 23 tvoří  trasu, posilující propojení 
skladebných části USES ve Velkém lese s lokálním biocentrem. L 11.  
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IV/4
Připomínka k návrhu územního plánu Horní Suchá, Jiří Mrózek, Lenka Mrózková, ul. 
Hornosušská 75/152, 735 35 Horní Suchá, podáno dne 8.3.2013:

Požadujeme zařazení plochy parc. č. 1891 k.ú. Horní Suchá na plochu individuálního bydlení 
BI. Návrh Územního plánu Horní Suchá předurčil a zařadil téměř veškeré pozemky v našem 
vlastnictví o celkové rozloze 9620 m2 do ploch změn silniční dopravy. Nelze předpokládat, že někdy 
v budoucnu se územní plán změní natolik, abychom mohli žádat změnu zařazení k individuálnímu 
bydlení. Rodinný dům č. p. 152 je určen k asanaci, čímž jsou znemožněné stavební úpravy pro 
vytvoření dalšího samostatného bydlení. 
Pozemek, který je předmětem připomínky, je jako jediný zařazen do plochy zemědělské. 

Vyhodnocení: Připomínce nevyhověno. Pozemek parc. č. 1891 k. ú. Horní Suchá se nachází
v ploše koridoru navrhované přeložky komunikace I/11, která je zahrnuta mezi veřejně prospěšné 
dopravní  stavby  ozn.  D 1. Tato navrhovaná veřejně prospěšná dopravní stavba vychází 
z nadřazené územně plánovací dokumentace – zásad územního rozvoje.    

IV/5
Připomínka k návrhu územního plánu Horní Suchá, Tomáš a Šárka Krmáškovi, Moskevská 
1124/2a, 736 01 Havířov – město , podáno dne 14.3.2013

Na základě § 50 odst. 3 stavebního zákona podáváme písemný nesouhlas proti návrhu územního 
plánu pro obec Horní Suchá ve věci vybudování „ostatní obslužné komunikace“ na našich 
pozemcích č. parcel 2966/8 a 2966/16 jež jsou evidované a označené v návrhu územního plánu pod 
č. D 23 v takovém rozsahu, jak je v návrhu územního plánu vyznačeno a zdůvodněno.
V současné době je umožněn pro provoz vozidel a pěší v měřítku odpovídajícímu ustanovení bodu 
5.1 písmene c) odst. 2, tak ,jak je uvedeno v odůvodnění územního plánu, kde se doslovně píš „u 
koncových úseků komunikací, sloužících k obsluze max. 5 – 8 obytných domů, může být ponechána 
šířka vozovky 3.5 m“, což nadmíru splňujeme. Důvodem k nesouhlasu je rovněž umístění vedení 
elektrických a telekom. sítí (1 x betonový a 1 x dřevěný sloup), které se nachází přímo v místě 
navrhované budoucí vzniklé křižovatky. Dalším důvodem, na který nebyl brán ohled, je umístění 
studny s pitnou vodou pro rodinný dům, který je v současné době na výše uvedených pozemcích ve 
výstavbě.  Navrhovanou změnou výstavby by došlo k jejímu nenávratnému zničení a značné 
finanční újmě.  Z výše uvedených důvodů nesouhlasíme s výstavbou obslužné komunikace 
v takovém rozsahu, jak je uvedeno v návrhu územního plánu pro obec Horní Suchá.  Tím se ,ale 
nebráníme jinému řešení, které bychom byli schopni akceptovat. 

Vyhodnocení: : Připomínce nevyhověno.  Dle návrhu ÚPn je východní část pozemků parc .č. 
2966/8, 2966/16 kat. ú. Horní Suchá součásti návrhové funkční plochy „veřejného prostranství“, 
přes které je navrhovaná veřejně prospěšná stavba komunikace ozn. D 23, která bude sloužit pro 
zabezpečení obslužnosti obytné zástavby. Dle ustanovení  §22 vyhlášky č. 501/2006 Sb. je 
stanoveno: Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součásti je pozemní komunikace 
zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až 
na 6,5m.  Předmětná VPS dopravní  je převzata ze současně platného ÚPn Horní Suchá.



II.A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

117

IV/6
Připomínka k návrhu územního plánu Horní Suchá, Hruboň, Jindřich, Hruboňová, Krestova 
1302/23, Ostrava – Hrabůvka, podáno dne 20.3.2013:

Žádám o změnu funkčního využití prostřední třetiny pozemku parc.č. 2970/2 za účelem výstavby 
RD. Zatím je tento pozemek v návrhu územního plánu uveden jako plocha zemědělská. Na 
přiložené kopii výřezu grafické části územního plánu je část pozemku, u něhož je navrhována 
změna, označ.znaménkem +. 

Vyhodnocení: Připomínce nevyhověno. Pozemek parc. č. 2970/2 k. ú. Horní Suchá se nachází 
v nezastavěném území a je součásti stávající funkční plochy „orná půda“. V rámci společného 
projednání obdržel pořizovatel nesouhlasné stanovisko Ministerstva dopravy a ŘSD, na základě 
něhož bylo svoláno dohodovací jednání, které se konalo 17. 4. 2013 na odboru přípravy staveb Brno 
ŘSD. V rámci jednání bylo mimo jiné dohodnuto: „od jižní hranice  pozemku p. č. 2980 k.ú. Horní 
Suchá vést plochu koridoru podél ul. Lesní  až  k severní hranici  Velkého lesa a dále pak  v západní 
části  Velkého lesa až po jižní hranici k.ú. Horní Suchá vymezit plochu koridoru v rozsahu 300 m od 
osy navržené komunikace I/11. 
Z čehož vyplývá, že předmětná část pozemku parc .č. 2970/2 k.ú. Horní Suchá se nachází v ploše 
koridoru navrhované přeložky komunikace I/11, která je zahrnuta mezi veřejně prospěšné dopravní  
stavby  ozn.  D 1. Tato navrhovaná veřejně prospěšná dopravní stavba vychází z nadřazené územně 
plánovací dokumentace – zásad územního rozvoje.    

IV/7
Připomínka k návrhu územního plánu Horní Suchá, Anna Karlíková, Osmek 14, 750 00 
Přerov, podáno dne 21.3.2013:

Žádám o změnu funkčního využití pozemků: p.č. 1735, 1716/2 a to na  plochy bydlení. 

Vyhodnocení: – Připomínce nevyhověno.  Pozemky parc. č. 1735, 1716/2  k. ú. Horní Suchá, jsou 
zahrnuty do nezastavěného území, jsou součásti navrhovaného územního systému ekologické 
stability – lokálního biocentra  L11, které je zahrnuto mezi veřejně prospěšné opatření.  Dále přes 
pozemek 1716/2 k. ú. Horní Suchá je navržena veřejně prospěšná stavba technické infrastruktury-
přeložka VTL plynovodu DN 500 Suchá – Albrechtice.  

IV/8
Připomínka k návrhu územního plánu Horní Suchá, Hana Holeksová, Pojezdová 178/2, 735 35 
Horní Suchá, podáno dne  25.3.2013:

Žádám o změnu na pozemcích  p.č. 916, 917 k.ú. Horní Suchá za účelem zřízení zahrady – výsadba 
stromů, oplocení  -  do funkčních ploch soukromé zeleně.  . 

Vyhodnocení: Připomínce je vyhověno částečně. Do plochy soukromé zeleně ZS byla zahrnuta  
pouze západní část pozemku  parc. č. 916 k. ú. Horní Suchá (Z149) až po hranici vedení VN s tím, 
že v textové části(výrokové) je uveden  požadavek, aby sloup VN na předmětném pozemku zůstal 
neoplocen, u pozemku parc .č. 917 k. ú. Horní Suchá požadavku nevyhovět a to z důvodu ponechání 
volného pruhu krajiny podél železniční trati, který navazuje na lokální biokoridor. 
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IV/9
Připomínka k návrhu územního plánu Horní Suchá, Dočkal Miroslav, Dr.Glazera 1228/7, 
Horní Suchá, podáno dne 26.3.2013:

Nesouhlas s návrhem uvedených  parc. č. 1551, 1552, 1553 k .ú. Horní Suchá  zařadit do 
záplavového území pro ÚPn Horní Suché. 

Vyhodnocení: Připomínce nevyhověno. Pozemky parc.č. 1551, 1552, 1553 kat. ú. Horní Suchá jsou 
součásti záplavového území, které bylo stanovené na základě hydrologických studii referátem 
životního prostředí, OkÚ Moravskoslezského kraje č. j. 3112/2005/ ŽPC/Hec/001 dne 29. 5. 2000 a 
nově pořizovaný územní plán Horní Suchá tento limit přebírá. Režim povolování staveb podléhá 
vodnímu zákonu 254/2001 Sb..

IV/10
Připomínka k návrhu územního plánu Horní Suchá, Veronika Kalužová, Trojanovská 1352, 
735 35 Horní Suchá, podáno dne 27.3.2013

Na základě prozkoumání navrhované změny územního plánu pro Horní Suchou v části koncepce 
dopravy zásadně nesouhlasím s umístěním silnice na mém pozemku 2966/2 k. ú. Horní Suchá 
z východní strany. Je to jediná část pozemku, kde jsou vzrostlé stromy, zcela postrádám smysl 
umístění této komunikace, jelikož příjezd k pozemkům mají všichni po stávajících komunikacích a 

v neposlední řadě jsem si kupovala tento pozemek kvůli klidu a absence větší komunikace. 
Vzhledem k výše uvedenému vyjadřuji výrazný nesouhlas a uvádím, že k tomuto účelu nikdy 
pozemek  neprodám. 

Vyhodnocení: Připomínce nevyhověno. Dle návrhu ÚPn je východní část pozemku par .č. 2966/2 
kat. ú. Horní Suchá součásti návrhové funkční  plochy „veřejného prostranství“, přes které je 
navrhovaná veřejně prospěšná stavba komunikace ozn. D 23, která bude sloužit pro zabezpečení 
obslužnosti obytné zástavby. Dle ustanovení  §22 vyhlášky č. 501/2006 Sb. je stanoveno: Nejmenší 
šířka veřejného prostranství, jehož součásti je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek 
rodinného, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5m.  Předmětná dopravní 
VPS  je převzata ze současně platného ÚPn Horní Suchá.

IV/11
Připomínka k návrhu územního plánu Horní Suchá, Ing. Tomáš Richter, Soustředěná, 
17a/1249, 735 35 Horní Suchá Trojanovská 1352, 735  35,  podáno dne 27.3.2013

1)Navrhuji přehodnotit umístění navržené komunikace ve východní části pozemku parc. č. 1563/1 k. 
ú. Horní Suchá mezi ul. Brigádnická a Potoční označené v návrhu územního plánu jako funkční 
plocha P – veřejné prostranství, která je navíc zahrnutá mezi veřejně prospěšné dopravní stavby 
D32. Tak, jak je vedena komunikace v návrhu územního plánu , ve východní části pozemku parc.č. 
1563/1 k. ú. Horní Suchá , je osa komunikace téměř shodná s osou STL plynovodu, dochází tak ke 
kolizi s majitelem STL plynovodu, který bude požadovat vedení STL plynovodu v zeleném pásmu 
mimo komunikaci nebo přeložení STL plynovodu. Navrhuji z celé grafické části ÚPn vypustit 
přesné umístění navržené komunikace a v textové části, zvláště v kapitole 7. 1. U vymezení veřejně 
prospěšných staveb   doplnit text tak aby bylo zřejmé, že možnost vyvlastnění a výstavby navržené 
komunikace je nadále zajištěna ,ale přesné umístění komunikace bude stanoveno až v rámci procesu 
dělení pozemků pro výstavbu RD. Součásti veřejného prostranství, ve které povede navržená 
komunikace, by bylo možné vézt oddílnou stokovou soustavu kanalizace s možným 
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odkanalizováním RD na pozemku par .č. 1561 a 1575 v k.ú. Horní Suchá.  Vypuštěním přesného 
umístění z grafické části a ponechání  „volnějšího prostoru“ pro umístění navržené komunikace 
reflektující konkrétní podmínky a požadavky při dělení pozemků by se zamezilo případným 
nákladným a zdlouhavým změnám územního plánu při sebemenších odchylkách budoucího řešení 
dopravní obsluhy rodinných domů od územního plánu. 
2) V kapitole 6.2. do tabulky ploch bydlení individuálního – BI- k podmínkám prostorového 
uspořádání pro vybrané zastavitelné plochy, doplnit  k plochám Z 50 a Z 68 i funkční plochu Z 91 a 
doplnit ve větě: „přípustné  všechny typy RD vč. řadových , přičemž v případě realizace 
izolovaných rodinných domů, řadových rodinných domů a dvojdomů není stanovena min. výměra 
pozemků“.    
3) V kapitole 6.2. v tabulce ploch bydlení individuálního – BI v podmínkách prostorového 
uspořádání se jako diskutabilní jeví požadavek „ „rodinné domy budou umístěny v jedné linii 
s přilehlým veřejným prostranstvím s výjimkou RD realizovaných na okrajových parcelách“. Tento 
požadavek je v rozporu s § 43 odst. 3 ) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kdy 
„územní plán ani vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti 
náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím“. Z obsahu regulačního 
plánu stanoveného v příloze č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,ve znění pozdějších předpisů , z bodu b) 
mimo jiné vyplývá: napři. uliční čára a stavební čáry, vzdálenost stavby od hranic pozemků a 
sousedních staveb. atd.
4) Dále navrhuji převést východní část pozemku parc.č. 1563/2 v k. ú. Horní Suchá vyznačenou 
v příloze z návrhové plochy OS- plochy tělovýchovy  a sportu do funkční návrhové plochy BI –
plochy bydlení individuálního (zarovnání se stávající plochou BI – čárkovaně v zákresu). Případně 
převést do ploch BI alespoň pozemek parc.č. 1563/3 k. ú. Horní Suchá přímo navazující na stávající 
i návrhovou funkční plochu bydlení individuálního BI. 

Vyhodnocení: ad1), ad2), ad4) Připomínky jsou vzaty na vědomí. Pro předmětnou oblast bude 
zpracována územní studie, která prověří i vhodnost umístění navržené komunikace a bude se 
zabývat stanovením min. výměry pozemků v lokalitě Z 91. V grafické části  bude doplněna do ploch 
BI krajní východní část pozemku parc .č. 1563/2, která bude souběžně navazovat s pozemkem parc. 
č. 1563/3 k.ú. Horní Suchá.
ad3) Regulace v ploše BI v podmínkách prostorového uspořádání je upravena.  Předmětná regulace 
vychází z ustanovení  § 43 odst. 6. Náležitosti obsahu ÚPn a obecné požadavky na využívání území 
stanoví prováděcí právní předpis tj. vyhlášky č.500/2006 Sb. ,ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.,, 
kde jsou stanoveny v příloze č. 7, části1,bodu f) podmínky prostorového uspořádání, včetně 
základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity 
využití pozemků v plochách).    

V. ostatní připomínky 

V/1- Obec Horní Suchá, vyjádření zn. OÚHS/460/2013/Dě ze dne 26.3.2013, doručeno dne 
28.3.2013 (po termínu tj. po 27.3.2013):

Rada obce Horní Suchá na svém zasedání dne 21.3. 2013 projednala návrh územního plánu 
Horní Suchá s následujícími připomínkami:

1. Specifické podmínky pro využití plochy přestavby Pr3 doplnit o podmínky pro navazující 
plochu Z 122- respektovat plochu pro významnější obslužnou komunikace – v rámci parcely 
č. 1642, 1640 musí být vymezen volný pruh š. min. 10 m. 
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2. Plochu Z 148, druh plochy ZS (plocha soukromé zeleně) zařadit do plochy ZV (plochy 
veřejné zeleně) – pozemek je ve vlastnictví obce Horní Suchá

3. Výkresy doplnit o zakreslení navazující katastrální mapy sousedních obcí (jako u platného 
územního plánu obce Horní Suchá). 

4. Do výkresů doplnit vodní plochy v severní části katastru obce Horní Suchá dle skutečnosti. 

Vyhodnocení:
Ad1) Vyhověno, bylo zapracováno do textové (výrokové) části návrhu.
Ad 2) Vyhověno, bylo zapracováno do textové (výrokové) části a grafické části návrhu.  
Ad3) Vyhověno,do grafické části návrhu byly zapracovány navazující katastrální mapy 

sousedních obcí
Ad 4) Vyhověno, do grafické části návrhu byly zakresleny vodní plochy na základě leteckých  

snímků.

Na základě žádosti pořizovatele dle § 50 odst. 7 SZ vydal stanovisko Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury. 

Stanovisko k návrhu ÚPn Horní Suchá dle ust. 50 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, č.j. MSK 
49741/2013 , ze dne 6.5.2013, doručeno dne 7.5.2013. 

Dopisem ze dne 3. 4. 2013 , doručeným dne 4. 4. 2013, jste v souladu s ust. § 50 odst. 7 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále „stavební zákon“), požádali Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního 
plánování, stavebního řádu a kultury (dále jen „krajský úřad) o posouzení Územního plánu Horní 
Suchá.

Pořizovatelem Územního plánu Horní Suchá je Magistrát města Havířova. Odbor územního rozvoje, 
projektantem je Ing. arch. Josef Starý (číslo autorizace ČKA 01035). Orgánem , který bude Územní 
plán Horní Suchá vydávat, je Zastupitelstvo obce Horní Suchá. Zadání Územního plánu Horní 
Suchá schválilo Zastupitelstvo obce Horní Suchá dne 21.6.2012.

V souladu s ust. §50 odst. 2 a 7 stavebního zákona byla k žádosti předloženy tyto podklady
- návrh Územního plánu Horní Suchá
- kopie stanovisek, připomínek a výsledků konzultací Územního plánu Horní Suchá

Posouzení návrhu Územního pnu Horní Suchá z hlediska ust. 50 odst. 7 stavebního zákona
Dle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona krajský úřad posoudil návrh Územního plánu Horní Suchá 
z hlediska:
- zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy
- souladu s politikou územního rozvoje
- souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
ad1)  K návrhu Územního plánu Horní Suchá se vyjádřily statutární město Karviná a obec Těrlicko, 
které neuplatnily žádné připomínky. 

Územní plán Horní Suché umožňuje umístění větrných elektráren v rámci zastavitelné plochy 
Z1 s upozorněním, že z důvodu ochranného pásma leteckých radiových zabezpečovacích zařízení 
může být výstavba větrných elektráren výškově omezena nebo zakázána. 
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Rozsudkem č.j. 7 A0 2/2011-127 ze dne 16. 6. 2011 Nejvyšší správní soud zrušil několik dílčích 
bodů Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen ZÚR MSK“), ve kterých byla 
obsažena kritéria pro ochranu krajiny Moravskoslezského kraje , jeho přírodních a kulturních 
hodnot, a s těmito body související výkres. Tato část ZÚR MSK obsahovala mimo jiné obecná 
pravidla pro umísťování větrných elektráren. Soud v rozsudku opakovaně zdůraznil, že kraj je 
oprávněn stanovovat pravidla pro umísťování větrných elektráren, pouze zvolil příliš přísnou 
regulaci. Soud dal kraji zapravdu v tom, že větrné elektrárny jsou stavby nadmístního významu, 
logicky tedy i plochy územními plány vymezované pro větrné elektrárny její nadmístní charakter a 
musí být primárně řešeny v ZÚR MSK. Záležitosti nadmístního významu související s ochranou a 
rozvojem hodnot území svěřil stavební zákon do působnosti orgánů kraje, nikoli obcím.  

Zákonem č. 350/2012 Sb., bylo novelizováno ust. § 43 odst. 1 stavebního zákon: Záležitosti 
nadmístního významu, které jsou řešeny v zásadách územního rozvoje, mohou být součásti 
územního plánu, pokud to krajský úřad ve stanovisku podle § 50 odst. 7 z důvodu významných 
negativních vlivů přesahujících hranice obce nevyloučí“. V této souvislosti byla novelizována 
vyhláška č. 500/2006 Sb. Dle přílohy č. 7 této vyhlášky odůvodnění územního plánu musí 
obsahovat výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje 
(§ 43 odst.1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení.

Dle ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona byla projednávaná dokumentace, která byla zpracovaná 
v roce 2012. Je nezbytné, aby tato dokumentace byla před oznámením veřejného projednání 
uvedena do souladu s platnými právními předpisy viz čl. II Přechodná ustanovení odst. 3 vyhlášky č. 
458/2012 Sb.:“Návrh územně plánovací dokumentace , její aktualizace, nebo změny, u kterého bylo 
oznámeno místo a doba konání společného jednání přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se 
pro účely společného jednání posuzuje podle dosavadních právních předpisů, návrh se upraví před 
oznámením veřejného projednání“. 

Návrh Územního plánu Horní Suchá zpracovaný v roce 2012 umožňuje v zastavitelné ploše Z1 
umístit větrné elektrárny, aniž by stanovil bližší podmínky pro jejich umísťování  a zároveň 
odůvodnění tohoto územního plánu neobsahuje výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou 
řešeny v zásadách územního rozvoje s odůvodněním potřeby jejich vymezení. Územní plán Horní 
Suché tím nesplňuje obsahové požadavky stanovené výše uvedeným prováděcím předpisem a 
nevytváří předpoklad pro posouzení záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny 
v zásadách územního rozvoje, krajským úřadem.

Ad2) Řešené území se nachází z hlediska Politiky územního rozvoje České republiky 2008 , jež byla 
schválena usnesením vláday č. 929 ze dne 20.7. 2009, v rozvojové oblasti Ostrava OB2 a ve 
specifické oblasti Karvinsko SOB4.

Záměry sledované Politikou územního rozvoje České republiky 2008 byly upřesněny Zásadami 
územního rozvoje Moravskoslezského kraje. V řešeném území se jedná o koridor silniční dopravy 
S 6 Bohumín- Havířov – Třanovice – Mosty u Jablunkova – hranice ČR/SR (Žilina) , který byl 
upřesněn i Územním plánem Horní Suchá. 

Ad3) Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje vydalo dne 22. 12. 2010 Zásady územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje. ZÚR MSK nabyly účinnosti dne 4. 2. 2011. Řešeným územím ZÚR MSK 
je celé území Moravskoslezského kraje. 
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ZÚR MSK bylo území obce Horní Suchá zařazeno do rozvojové oblasti Ostrava OB2, do specifické 
oblasti Karvinsko SOB4, do krajinné oblasti Podbeskydí, do krajinné oblasti Ostravsko – Karvinsko, 
do krajiny ovlivněné hlubinnou důlní činností a do sídelní krajiny. 

ZÚR MSK byly v území Horní Suché vymezeny veřejně prospěšné stavby:
D 31 – III/47210 – II/474 (Životice), nová stavba, čtyřpruhová směrově dělená silnice I. Třídy 

– návrh dvoupruh (územní rezerva- rozšíření na čtřpruh viz D 512)
D 32 - Životice – Český Těšín, přeložka dvoupruhová směrově nedělená silnice I. Třídy
EZ6 - Transformační stanice 110/22 kV Karviná Doly včetně přívodního nadzemního vedení 

VVN  110 kv z TS Albrechtice. 
E 45 – Nošovice- Albrechtice(VVN) zvýšení přenosové kapacity vedení 400kV VVN 460
P2 - PZP Třanovice – hranice okresu Karviná – Karviná Doly (VTL) , výstavba plynovodu 

DN 500 pro oblast Karviná- Doly
P22 – Havířov (Suchá)- Albrechtice – obnova VTL plynovodu DN 500 přeložkami mimo 

zastavěné území, včetně jižního obchvatu Albrechtic (pozn. část je již realizovaná).
ZÚR MSK byla v řešeném území vymezena územní rezerva:
D 512 - I/11 úsek III/47210-II/474 (Životice), dokončení přeložky čtyřpruhové směrově 

dělené silnice I. Třídy – po r. 2015
ZÚR MSK byl v řešeném území vymezen regionální ÚSES.

Záměry vymezené ZÚR MSK jsou Územním plánem Horní Suchá upřesněny, část VTL plynovodu, 
která již byla realizovaná, je v Územním plánu Horní Suchá zakreslen jako stav. 

Závěr:
V souladu s ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona krajský úřad posoudil návrh Územního plánu Horní 
Suchá z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy, 
souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 a se Zásadami územního rozvoje České 
republiky 2008 se zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje. 
Krajský úřad upozorňuje, že v návrhu Územního plánu Horní Suchá shledal nedostatky z hlediska 
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, když je tímto územním plánem 
umožněno umístění větrných elektráren v zastavitelné ploše Z1, aniž by odůvodnění územního 
plánu obsahovalo výčet záležitostí nemístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 
rozvoje s odůvodněním potřeby jejich vymezení. 
Dle ust. § 50 odst. 8 stavebního zákona lze řízení o územním plánu zahájit až na základě potvrzení 
krajského úřadu o odstranění nedostatků. 

Upozornění:
K návrhu Územního plánu Horní Suchá byla vydána nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů. 
Řešení případných rozporů zajišťuje pořizovatel dle ust. § 51 odst. 1 a § 4 odst. 8 stavebního 
zákona.

Návrh Územního plánu Horní Suchá je nutno upravit dle platných právních předpisů před 
oznámením veřejného projednání – viz. odst. 3 čl. II Přechodná ustanovení vyhlášky č. 458/2012 
Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti: „Návrh územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změny, u 
kterého bylo oznámeno místo a doba konání společného jednání přede dnem nabytí účinnosti této 
vyhlášky, se pro účely společného jednání posuzuje podle dosavadních právních předpisů, návrh se 
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upraví před oznámením veřejného projednání“. K částem řešení Územního plánu Horní Suché, které 
budou od společného jednání (§ 50 ) změněny, krajský úřad vydá stanovisko dle ust. § 52 odst. 3 
stavebního zákona.

Dle ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona územní plán ani vyhodnocení na udržitelný rozvoj nesmí 
obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačního plánu nebo územním rozhodnutím. 
Doporučujeme, aby Územní plán Horní Suchá z tohoto hlediska prověřen a v případě potřeby 
upraven. 

Dle ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona lze v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem 
umisťovat zde vyjmenované stavby, zařízení a jiná opatření, včetně staveb , které s nimi 
bezprostředně souvisejí , včetně oplocení, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně 
nevylučuje. Doporučujeme, že aby byla prověřena vhodnost umísťování těchto staveb a v případě 
potřeby regulována. 

Upozorňujeme, že územní plán nesmí obsahovat regulativy procesní povahy, které by upravovaly 
postup stanovení podmínek pro využití území a nikoliv tyto konkrétní podmínky. Územní plán také 
nesmí obsahovat požadavky na respektování právních předpisů. Prověřit je nutno např. text ze str. 3 
textové části Územního plánu Horní Suchá: „Při stavební činnosti musí být splněny povinnosti dané 
příslušnými zákony o státní památkové péči“ a oddíl 5. 8. Ochrana zvláštních zájmů, ve kterém jsou 
stanoveny postupy při povolování větrných elektráren a výškových staveb z hlediska zahrnutí celého 
území obce Horní Suchá do ochranného pásma leteckých radiových zabezpečovacích zařízení.  

Vyhodnocení: Z návrhu Územního plánu Horní Suchá byly vypuštěny požadavky umožňující 
umístění větrných elektráren. Upozornění uvedená ve stanovisku jsou respektována v návrhu řešení.  

V RÁMCI VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ BYLA UPLATNĚNA TATO STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
A KRAJSKÉHO ÚŘADU :

I/1 - Magistrát města Havířova, stavební a silniční správní úřad, stanovisko ze dne 21.10.2013: 

Na základě přípisu č.j. OÚR/84210Sn/2013 ze dne 14. 10. 2013 ve věci řízení o územním plánu 
Horní Suchá formou opatření obecné povahy (dále jen „návrh ÚP) Vám tímto sdělujeme, že orgán 
státní památkové péče při Magistrátu města Havířova, který je příslušný dle § 29odst. 1 písm. c) 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s výše 
uvedeným návrhem ÚP bez námitek a připomínek. 

Vyhodnocení:
Vzato na vědomí.

I/2- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, 70030 Ostrava – Zábřeh, Výškovická 
40, územní odbor Karviná 733 01 , Ostravská 883/8, stanovisko č.j.: HSOS- 11458-3/2013 ze 
dne 25.11.2013

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 odst. 6 zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
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pozdějších předpisů, posoudil dokumentaci předloženou dne 14.10. 2013. K výše uvedené 
dokumentaci vydává souhlasné stanovisko. 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, jako dotčený orgán 
v územním a stavebním řízení, dle zákona č. 239/2000 Sb., § 10 odst. 6, o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů a dále dle zákona č. 183/2006 Sb. ,o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů , uplatňuje z hlediska 
ochrany obyvatelstva a krizového řízení k „Územnímu plánu obce Horní Suchá“ stanovisko ze dne 
26.3. 2013, pod č.j. HSOS- 1499-3/2013. Nadále rovněž  požaduje, že v jednotlivých lokalitách je 
nutné zabezpečit, aby příjezdové cesty požárních vozidel k jednotlivým objektům, z důvodu 
hasebního zásahu, odpovídaly platným předpisům. Pro nově projektované objekty je nutné 
zabezpečit zásobování požární vodou v souladu s ČSN 73 0873.

Vyhodnocení: 
Souhlasné stanovisko vzato na vědomí. Upozornění týkající se zabezpečení příjezdových cest pro 
požární vozidla k jednotlivým objektům jsou nad rámec řešení územně plánovací dokumentace a je 
předmětem řešení dalšího stupně projektové dokumentace. 

I/3 - Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí, 28. října 117, 702 18 
Ostrava, koordinované stanovisko č.j.: MSK 144120/2013 ze dne 27.11. 2013, doručeno 
datovou schránkou dne 29.11.2013 (po termínu tj. po 27.11.2013):

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

1/ zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Veřejné zájmy vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou 
dotčeny.

Vyhodnocení:
Vzato na vědomí.

2/ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Veřejné zájmy vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou 
dotčeny. Od společného jednání nebyly ve vztahu k řešení silnic II. a III. třídy provedeny žádné 
změny. 

Vyhodnocení:
Vzato na vědomí.

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

Vyhodnocení:
Vzato na vědomí.

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

Vyhodnocení:
Vzato na vědomí.

5/ zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů
Veřejné zájmy vyplývající z tohoto zákona, jejich ochrana je v působnosti krajského úřadu nejsou 
dotčeny.

Vyhodnocení:
Vzato na vědomí.

6/ zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Krajský úřad, příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), souhlasí s návrhem územního 
plánu obce Horní Suchá. 

Odůvodnění:
Dle ust. § 77a odst. 2 a 3 zákona, krajský úřad zajišťuje péči a vykonává správu v ochraně přírody a 
krajiny ve zvláště chráněných územích v kategorii přírodní památka a přírodní rezervace. Dle ust. § 
77a odst. 6 zákona krajský úřad je kompetentní hodnotit regionální systém ekologické stability. Dle 
ust. § 4 odst. 1 zákona je ochrana systému ekologické stability povinností všech vlastníků a
uživatelů a jeho vytváření je veřejným zájmem.Územní plán respektuje systémy ekologické stability 
regionální úrovně.  Jedná se o regionální biocentrum RBC 1937 Doly, umístěné v trase RBK RK 
964 a RK 965. Na území vymezeném územním plánem se nenalézá žádné zvláštně chráněné území 
v kategorii přírodní památka a přírodní rezervace.  

Vyhodnocení:
Vzato na vědomí.

7/ zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Veřejné zájmy vyplývající z tohoto zákona, jejich ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou 
dotčeny. Úpravy se netýkají záboru zemědělských pozemků. 

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

Vyhodnocení:
Vzato na vědomí.

9/ zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením 
činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií).

Veřejné zájmy vyplývající z tohoto zákona , jejich ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou 
dotčeny. 

Vyhodnocení:
Vzato na vědomí.

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

Stanovisko krajského úřadu dle ust. § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a 
kultury, 28. Října 117, 702 18 Ostrava, č.j. MSK 144118/2013 ze dne 31. 10. 2013:

Dopisem ze dne 14. 10. 2013 jste v souladu s ust. § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební 
zákon“) oznámili Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, 
stavebního řádu a kultury (dále jen „krajský úřad“) veřejné projednání návrhu Územního plánu 
Horní Suchá , které se uskuteční dne 20.11. 2013.

K návrhu Územního plánu Horní Suchá vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 
územního plánování, stavebního řádu a kultury (dále jen „krajský úřad“) stanovisko dle ust. § 50 
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odst. 7 stavebního zákona dne 6. 5. 2013 pod č.j. MSK 49741/2013 a potvrzení o odstranění 
zjištěných nedostatků čj. MSK 134734/2013 ze dne 2.10. 2013. Dle ust. § 52 odst. 3 stavebního 
zákona krajský úřad, jako nadřízený orgán uplatní nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání 
stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. 

Krajský úřad posoudil části řešení Územního plánu Horní Suchá, které byly od společného jednání 
změny z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy, 
souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 a se Zásadami územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje. Krajský úřad konstatuje, že z těchto hledisek neshledal nedostatky.  

Vyhodnocení: 
Vzato na vědomí.

NA ZÁKLADĚ VÝZVY POŘIZOVATELE K UPLATNĚNÍ STANOVISKA DLE UST. § 53 ODST. 1 
STAVEBNÍHO ZÁKONA BYLY UPLATNĚNÉ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNU A KRAJSKÉHO 
ÚŘADU:

I/1 Magistrát města Havířova, stavební a silniční správní úřad, stanovisko ze dne 3. 1. 2014 :

Na základě přípisu č.j. OÚR/102339/Sn/2014 ze dne 20. 12. 2013 ve věci vyhodnocení stanovisek, 
připomínek a námitek doručených v rámci veřejného projednání návrhu územního plánu Horní 
Suchá (dále jen „návrh ÚP) Vám tímto sdělujeme, že orgán státní památkové péče při Magistrátu 
města Havířova, který je příslušný dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nebude uplatňovat stanovisko k návrhu 
vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách.     

Vyhodnocení:
Vzato na vědomí.
I/2- Ministerstvo obrany, agentura hospodaření s nemovitým majetkem , odbor územní správy 
majetku Brno, Svatopluka 2687/84, 662 10 Brno,  ze dne 10.1. 2014, č.j. 8230/2013-6440-OÚZ-
OL doručeno datovou schránkou 13. 1. 2014

Ve smyslu § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu 
s resortními předpisy (na teritoriu okresů Brno – město, Brno – venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, 
Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Výškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek Místek, 
Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno 
vyhodnocení výše uvedené akce. 
Ministerstvo obrany, zastoupené Odborem, územní správy majetku Brno. Agentury hospodaření 
s nemovitým majetkem, jako věcně a místně příslušným ve smyslu § 6 odst. 1 písm. h) zákona č. 
222/1999 Sb., jejímž jménem jedná ředitel Odboru územní správy majetku Brno Ing. Jaroslav 
Valchář, na základě pověření ministra obrany č.j. 2499/2013-1140 ze dne 17. ledna 2013., ve smyslu 
§7 odst., 2 zákona č. 219/2000 Sb., vydává stanovisko. Ministerstvo obrany k návrhu vyhodnocení 
připomínek a k návrhu rozhodnutí o námitkách Územního plánu Horní Suchá nemá připomínky.

Vyhodnocení:    
Vzato na vědomí.
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I/3 - Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. Října 
117, 702 18 Ostrava,  stanovisko č.j.:MSK 176386/2013  ze dne 16.1. 2014, doručeno dne 
datovou schránkou  20. 1. 2014:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, jako dotčený orgán dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“) obdržel od pořizovatele ÚP Horní  Suchá, kterým je Magistrát města Havířova, odbor 
územního rozvoje, výzvu k uplatnění stanovisek k výsledkům projednání návrhu ÚPn Horní Suchá-
k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP 
Horní Suchá, v souladu s ustanovením § 53 stavebního zákona. K žádosti byly předloženy tyto 
podklady. 
1. Vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných v rámci společného projednání. 
2. Vyhodnocení stanovisek, návrh vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách 

podaných v rámci veřejného projednání návrhu územního plánu Horní Suchá. 
Krajský úřad konstatuje, že s návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu ÚPn Horní Suchá souhlasí. 

Vyhodnocení:   
Stanoviskem vyjádřen souhlas.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a 
kultury, 28. Října 117, 702 18 Ostrava, č.j. MSK/176384/2013 , ze dne 10.1.2014, doručeno 
datovou schránkou dne 13.1.2014.

Dopisem ze dne 20. 12. 2013 jste vyzvali Krajský úřad Moravskoslezského kraje , odbor územního 
plánování, stavebního řádu a kultury (dále jen krajský úřad) dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „stavební zákon“) k uplatnění stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek podaných k návrhu Územního plánu Horní Suchá v rámci veřejného 
projednání. Zároveň jste krajskému úřadu úřadu doručili vyhodnocení projednání návrhu Územního 
plánu Horní Suchá dle ust. § 50 stavebního zákona a § 52 stavebního zákona, které obsahuje i návrh 
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci veřejného projednání 
k návrhu Územního plánu Horní Suchá.  

Předložený návrh vyhodnocení obsahuje vyhodnocení 12 stanovisek dotčených orgánů, 2 vyjádření 
sousedních obcí a 13 připomínek, které byly uplatněny v rámci projednání návrhu Územního plánu 
Horní Suchá dle ust. 50 odst.2 stavebního zákona a návrh vyhodnocení stanovisek uplatněných dle 
ust. § 50 ods. 5 a odst. 7 stavebního zákona. Dále bylo předloženo vyhodnocení v rámci projednání 
návrhu Územního plánu Horní Suchá dle ust. § 52 stavebního zákona. 

Dle ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona krajský úřad jako nadřízený orgán uplatňuje stanovisko 
k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
územního plánu, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výsledků projednání. Toto stanovisko 
uplatňuje z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 a se Zásadami územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje.
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Z předložených podkladů je zřejmé, že Rada města Karviné usnesením č. 2441 ze dne 27. 2. 2013 
v rámci projednání návrhu Územního plánu Horní suchá dle ust. § 50 stavebního zákona rozhodla 
neuplatnit jako sousední obec žádné připomínky k návrhu Územního plánu Horní Suchá.  

V rámci veřejného projednání návrhu Územního plánu Horní Suchá vyjádřila Rada města Karviné 
usnesením č. 3218 ze dne 20.11. 2013 nesouhlas s návrhem Územního plánu Horní Suchá a ve 
smyslu ustanovení § 6 odst. 6 písm. d) stavebního zákona uplatnila, jako sousední obec tuto 
připomínku k návrhu Územního plánu Horní Suchá: „Respektování plochy TKO, včetně jejího 
ochranného pásma, vymezené ve schváleném územním plánu“. 

V návrhu vyhodnocení je uvedeno, že připomínka byla pořizovateli doručena dne 2.12. 2013, tj. po 
27. 11. 2013 (viz. lhůta pro podání připomínek stanovená dle ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona). 
Z návrhu vyhodnocení není patrné, kdy byla tato připomínka předána k poštovní přepravě – při 
vyhodnocení, zda se jedná o později uplatněnou připomínku, je nutno zohlednit ust. § 40 odst. 1 
písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řad, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého je lhůta 
zachována , je-li posledního dne lhůty učiněno podání u věcně a místně příslušného správního 
orgánu anebo je-li v tento den podána poštovní zásilka adresována tomuto správnímu orgánu, která 
obsahuje podání, držiteli licence nebo zvláštní poštovní licence anebo osobě, která má obdobné 
postavení v jiném státě. Dle sut. § 52 odst. 3 stavebního zákona se k později uplatněným 
připomínkám nepřihlíží. 

    
Závěr: Návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
Územního plánu Horní Suchá nejsou dotčeny zájmy, které krajský úřad sleduje – na základě tohoto 
vyhodnocení nejsou navrženy úpravy Územního plánu Horní Suchá, které by měly vliv na širší 
územní vztahy, nebo by se dotýkaly zájmů chráněných Politikou územního rozvoje ČR 2008 a 
Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje. 

Upozornění   
Územním plánem nelze stanovovat požadavek na respektování vydaných rozhodnutí. Text: 
„Respektovat stanovené podmínky využití území ve vyhlášeném ochranném pásmu kolem skládky“, 
který je uveden v bodu 4.6., odst. 3 textové části návrhu Územního plánu Horní Suchá, je nutno 
upravit. Podmínky využití území, které nepřesahují rámec územního plánu, je možno do územního 
plánu převzít. Návrhová část územního plánu nemůže odkazovat na dokumenty, které nejsou 
součástí územního plánu a tudíž nemohly být v rámci  projednání územního plánu řádně projednány. 
Vydaná rozhodnutí jsou limitem využití území, který je nutno při zpravování územního plánu 
zohlednit.  

Vyhodnocení: Upozornění byla vzata na vědomí a  zapracována do textové části návrhu ÚPn Horní 
Suchá.   
Podaná připomínka sousední obce byla doručena pořizovateli datovou schránkou dne 2. 12. 20013. 
V rámci vyhodnocení připomínek bylo vyhodnocení předmětné připomínky upraveno.  
Ve výrokové  části,  text v bodě 4. 6. odst. 3 byl vypuštěn. 
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X. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 K VYHODNOCENÍ 
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Stanovisko krajského úřadu z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů k vyhodnocení vlivů na životní prostředí návrhu územního 
plánu Horní Suchá

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 
„krajský úřad“, jako příslušný úřad ve smyslu § 22 písm. e) 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 zěnní pozdějších předpisů a v souladu s dle ů 50 odst. 5 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
vydává, k návrhu územního plánu Horní Suchá, jehož součástí je vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí (dále jen „SEA vyhodnocení“), dle 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 (dále jen zákon č. 100/2001 Sb.,) souhlasné stanovisko 
za dodržení následující podmínek:
Respektovat návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách z hlediska minimalizace 
negativních vlivů na životní prostředí dle kapitoly 11. SEA vyhodnocení.
Je nutné dohodnout se na řešení územního plánu s orgánem ochrany zemědělského půdního 
fondu, z důvodu jeho nesouhlasu s návrhem územního plánu, jak je uvedeno v bodě 7) 
koordinovaného stanoviska k návrhu ÚP Horní Suchá č.j. MSK 21181/2013 ze dne 20.3. 2013. 
Na základě stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody (č.j.. MSK 25428/2012 ze dne 
7.3.2012), kterým je v tomto případě krajský úřad, posuzovaný územní plán nebude mít významný 
vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích 
oblastí.  
Odůvodnění: Krajský úřad obdržel dne 6. 2. 2013 oznámení o společném jednání o návrhu 
územního plánu Horní Suchá spolu s výzvou k uplatnění stanoviska k návrhu předmětného 
územního plánu, jehož součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí. Předkladatelem je Magistrát Města Havířova.
Společné jednání o návrhu územně plánovací dokumentace, včetně vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí se konalo 25. 2. 2013 na Magistrátu města Havířova. Dne 20. 3. 2013 vydal krajský úřad 
k návrhu územního plánu Horní Suchá koordinované stanovisko (č.j. MSK21181/2013). 
Dne 4.4.2013 obdržel krajský úřad v souladu s § 50 odst. 5 stavebního zákona žádost o stanovisko 
k návrhu ÚP Horní Suchá dle § 10 g zákona č. 100/2001 Sb., spolu s podklady pro vydání tohoto 
stanoviska (stanoviska a vyjádření obdržená v rámci společného jednání o návrhu ÚP Horní 
Suchá). Krajský úřad vydal stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací 
dokumentace na základě návrhu řešení územně plánovací dokumentace (Atelier S2, říjen 2012), 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., (Žídková , prosinec 2012) a 
stanovisek a vyjádření uplatněných v rámci společného jednávání o návrhu ÚP Horní Suchá.
Zpracovatelem územně plánovací dokumentace je Ateliér S2, Ing. arch. Josef Starý, Ing. arch. Eva 
Stará,, zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., Ing. 
Pavla Židková (osvědčení odborné způsobilosti o posuzování vlivů dle zákona č. 100/2001 Sb., č.j. 
094/435 OPVŽP/95, prodlouženo č.j. 34671/ENV/11). 

Upozornění: Tímto stanoviskem není dotčena povinnost, v rámci řízení následujících po 
schválení územního plánu, jednotlivé záměry posoudit v rámci procesu posuzování vlivů záměru 
na životní prostředí (EIA) dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí , pokud tyto záměry 
budou naplňovat některá z ustanovení § 4 uvedeného zákona.   
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XI. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM 
ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY 
ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

Podmínky uvedené ve stanovisku byly splněny a zapracovány do textové části návrhu řešení. 
Konkrétně podmínky vyplývající z kapitoly 11. SEA vyhodnocení jsou zapracovány do textové části 
(výroková část)  bodu 3.2. „Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ – tabulky. č. 1. 
„Zastavitelné plochy“. 

Ve věci nesouhlasu uplatněného orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, v rámci 
koordinovaného stanoviska, odbor územního rozvoje MmH  požádal dopisem ze dne 24. 5. 2013 o 
přehodnocení koordinovaného stanoviska.  Dne 17. 6. 2013 obdržel odbor územního rozvoje, MmH 
od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, oboru životního prostředí a zemědělství „navazující 
stanovisko k návrhu ÚPn Horní Suchá“ v němž souhlasí s předloženými úpravami.  

XII. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH VYHODNOCENÍ

NÁMITKY UPLATNĚNÉ V RÁMCI VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ DLE 
UST. § 52 SZ

I/1- Námitka Lánské Blaženy Dis., Stonavská 411/23, Horní Suchá, 735 35 Horní Suchá, ze dne 
20. 11. 2013 doručeno dne 20. 11. 2013

Předkládám námitku k Obecně závazné vyhlášce o závazné části územního plánu obce Horní Suchá. 
Jedná se o omezení výstavby na pozemku v mém vlastnictví parc.č. 1569/2, jak je zakresleno 
v přiloženém snímku z kat. mapy, zapsaného na listu číslo 2214 pro kat. ú. Horní Suchá 
Pozemek je sice zakreslen z hlediska platného Územního plánu Obce v zóně BI – R- (individuálního 
bydlení rozptýlená zástavba) a je zahrnutý do zastavěného území. Omezení výstavby na pozemku 
z hlediska umístění v ochranném pásmu dráhy však určuje Obecně závazná vyhláška o závazné části 
územního plánu. Ve čl. 8 odst. 9 uvedené vyhlášky je uvedeno, že stavba v ochranném pásmu dráhy 
je nepřípustná. 
Požaduji změnit tento článek a odstavec citované vyhlášky, který znemožňuje umístění stavby RD 
v ochranném pásmu dráhy bez toho, aby investor předložil drážnímu úřadu projektovou 
dokumentaci pro posouzení a zapracování podmínek pro vydání souhlasu. Požaduji takovou změnu, 
která umožní za podmínek drážního úřadu stavbu v ochranném pásmu dráhy povolit. 
Pozemek jsem dostala darem od svých rodičů, abych zde mohla vybudovat vlastní rodinný dům a 
v budoucnu se také o rodiče postarat, jelikož bydlí bezprostředně v domku na pozemku parc.č. 1588 
k. ú. Horní Suchá. Pozemek není předmětem spekulace, znám dobře prostředí , kde jsem vyrůstala a 
kde chci trvale bydlet. 
V rámci jednání o umístění stavby s Drážním úřadem Olomouc mi bylo sděleno, že pokud splním 
požadavky plynoucí s měřením hluku a vibrací, drážní úřad mi dá souhlas s umístěním stavby 
v ochranném pásmu dráhy. Zaplatila jsem měření hluku a vibrací, naměřené hodnoty jsem zadala 
stavebním firmám, tyto sdělily, že za použití běžně  dostupných stavebních materiálů, lze splnit 
podmínky drážního úřadu. Jelikož zpracování projektové dokumentace k dalšímu projednávání a 
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řízení o umístění a povolení stavby není levná záležitost, potřebuji mít garanci z hlediska územního 
plánu, že po vydání kladných vyjádření drážního úřadu, stavba může být povolená a realizovaná. 
Věřím, že zpracovatel územního plánu pochopí předložené argumenty z logického a lidského 
hlediska a změnu, kterou požaduji bude akceptována.

Návrh rozhodnutí o námitce: 
Námitce se nevyhovuje

Odůvodnění: 
V rámci projednávání návrhu zadání územního plánu Horní Suchá se vyjádřila Správa železniční 
dopravní cesty, státní organizace ze dne 9.3.2012 zn. 12857/12-OST a uplatnila následující 
stanovisko v rámci něhož bylo uvedeno  mimo jiné následující:
Řešeným katastrálním územím je vedena dvoukolejná elektrizovaná trať č. 321 Opava východ -
Ostrava-Svinov - Český Těšín, která je zařazena do kategorie dráhy celostátní. Trať je rovněž 
zařazena do sítě TEN-T. V dlouhodobém výhledu je nutno počítat s její optimalizací, která může mít 
i územní dopady, a to v rámci tělesa dráhy nebo jejím ochranném pásmu. Výstavbu nových 
obytných objektů je třeba situovat mimo ochranné pásmo dráhy, popř. co nejdále od 
provozovaného tělesa dráhy. 
Na základě těchto požadavků bylo upraveno zadání a následně byly požadavky zapracovány do 
textové části odůvodnění návrhu,  kapitoly 1. 4. Životní prostředí , bod c) hluk a do textové 
výrokové části návrhu ÚPn, do kap. 4. 2. Dopravní infrastruktura, bodu 29.  v němž je uvedeno „V 
ochranném pásmu drážní dopravy není přípustné realizovat žádný nový objekt pro bydlení (RD 
nebo BD) , vyjma plochy Z 92, kde změna funkčního využití stávající budovy na objekt bydlení 
byla povolena příslušným orgánem správy železniční tratě. Návrh ÚPn byl takto projednán v rámci 
společného jednání o návrhu územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a v 
rámci veřejného projednání, jak vyplývá ze stavebního zákona a správního řádu. 

I/2- Námitka Jaroslava a Dagmar Wawroszových, Volontérská 2/39, 735 35 Horní Suchá, ze 
dne 22. 11. 2013, doručeno dne 25.11.2013

Prostřednictvím webových stránek obce Horní Suchá jsme z návrhu koncepce územního plánu 
Horní Suchá zjistili, že v části týkající se dopravy pod bodem g) pěší a cyklistická doprava – je za 
účelem zlepšení pěšího propojení zastavěného a zastavitelného území v Koutech mezi uů. 
Volontérskou a ul. 6 srpna navržena plocha veřejného prostranství, která bude sloužit jako stezka 
pro pěší. 

Z mapové dokumentace jsme dále zjistili, že tento návrh se týká zřízení stezky pro pěší po našich 
pozemcích parc.č. 1721, 1756 a 1757 katastrálního území Horní Suchá. Na základě této skutečnosti 
tímto sdělujeme námitku, že s navrženým řešením nesouhlasíme z níže uvedených důvodů. 

1) V minulosti jsme opakovaně připomínkovali, že nesouhlasíme s užíváním pozemků jinými 
osobami, než těmi, kterým svědčí užívání na základě zřízení věcného břemene. 

2) Již v minulosti jsme opakovaně museli ochraňovat naše výlučné vlastnictví pozemků, jak 
vůči obci Horní Suchá, magistrátu města Havířova, tak i různých právnických osob. Proto 
jsme velice překvapeni, že ze strany obce Horní Suchá je předloženým návrhem územního 
plánu obce opět nutno považovat za neoprávněný zásah do našeho výlučného vlastnictví.

3) Přestože jsme se vždy snažili předchozí záležitosti řešit smírnou cestou, současným 
přístupem obce Horní Suchá a magistrátu města Havířova jsme nuceni tento náš postoj 
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přehodnotit a zrealizovat opatření k tomu, aby na naše pozemky měly přístup jen oprávněné 
osoby. 

4) Jsme si vědomi, že obce chce zpracovat nový územní plán s cílem zajistit rozvoj obce a 
příslušné infrastruktury včetně dopravní, ale to není důvodem pro zasahování do práv 
občanů. Z hlediska platné právní úpravy je to naopak nepřípustné a nezákonné. Navíc přístup 
obce v tomto směru, že návrh pouze zveřejní na úřední desce a webových stránkách 
považujeme za nevhodný a urážlivý přístup k vlastníkům pozemků dotčených záměrem 
aktualizace územního plánu.   

5)   Tyto naše námitky proti záměru uvedeném v aktualizaci územního plánu obce jsme zaslali 
již 3. března 2013, přičemž tyto byly zaslány, jak na obec Horní Suchá, tak i magistrát města 
Havířova do dnešního dne jsme nebyli informování , jak byly naše námitky vyřízeny, vyjma 
oznámení o nepříslušnosti obecního úřadu Horní Suchá. Přístupem těchto správních orgánů 
jsme velmi překvapeni a sdělujeme Vám tímto, že jsme připraveni nečinnost těchto orgánů 
řešit v intencích správního řádu. 

6) Na základě výše uvedeného žádáme, aby v rámci návrhu aktualizace územního plánu obce 
Horní Suchá byla provedena změna tak, že nebude nijak dotčen náš veškerý nemovitý 
majetek a to nejen v rámci posledního návrhu, ale i v budoucnu.   

Návrh rozhodnutí o námitce:  Námitce se nevyhovuje

Odůvodnění:
ad 1 – ad) 5
V ust. § 43 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování ve znění pozdějších  předpisů (dále jen 
stavební zákon) je uvedeno: Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany 
jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (dále jen „urbanistická koncepce“), 
uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury, vymezí zastavěné území, plochy a koridory, 
zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo 
opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen plocha přestavby), pro veřejně prospěšná 
opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. 
Dále v ust. § 43 SZ je dále uvedeno „ Územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním 
rozhodnutím“. Z výše uvedeného vyplývá, že územní plán vymezuje zejména plochy a vlastnickými 
vztahy se nezabývá.     
Územní plán se projednává v několika etapách, kdy veřejnost se může seznámit s tímto územním 
plánem a uplatnit své připomínky či námitky dle určité fáze projednání, jak vyplývá ze stavebního 
zákona a ze zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád). Postup při 
zveřejňování písemností vyplývá ze SZ a správního řádu. 
Připomínky, které mohl každý uplatnit v rámci společného projednání u pořizovatele tj. odboru 
územního rozvoje MmH byly vyhodnoceny a zapracovány do textové části odůvodnění návrhu 
územního plánu, které bylo zpracováno ještě před doručením a veřejným projednáním návrhu 
územního plánu. Z čehož vyplývá, že podaná připomínka ( označena chybně jako námitka) ze dne 3. 
3 .2013 doručená dne 6. 3. 2013 a která se týkala pozemků parc .č. 1721 a 1754 k. ú. Horní Suchá  
byla součásti textové části odůvodnění návrhu při veřejném projednání, se kterou se mohli dotčené 
osoby seznámit. V odůvodnění návrhu ÚPn  je promítnut celý dosavadní proces pořizování 
územního plánu Horní Suchá a to včetně změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů 
podle ust. § 50 a § 51 stavebního zákona.  
Ad6) 
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Pozemky parc.č. 1756 a 1757 k. ú. Horní Suchá nejsou dotčeny navrhovanou pěší komunikací, 
navrhovaná dopravní veřejně prospěšná stavba ozn. D 41 ,  je navržena  přes pozemky parc. č. 1721 
a 1754 kat. ú. Horní Suchá, která bude tvořit  důležitou  komunikační pěší spojnici v území a to 
mezi ulicemi Volontérskou a ul. 6 srpna pro zajištění průchodnosti obytným územím a pro přístup 
k navrhované ploše veřejné zeleně, která bude v budoucnu sloužit, také jako dětské hřiště. 
Předmětná veřejně prospěšná stavba je převzata z platného ÚPn Horní Suchá.  Západní část 
pozemku parc. č. 1721 k.ú. Horní Suchá je součásti navrhovaného územního systému ekologické 
stability – lokálního biokoridoru ozn L 22, který s lokálním biokoridorem L 23 tvoří  trasu, 
posilující propojení skladebných části USES ve Velkém lese s lokálním biocentrem. L 11.  

I/3 – Námitka Tomáše a Šárky Krmáškových, Moskevská 1124/2a, 736 01 Havířov – město, ze 
dne 18. 11.2013, doručeno dne 25. 11. 2013

Podáváme tímto nesouhlas proti návrhu územního plánu pro obec Horní Suchá ve věci 
vybudování „obslužné komunikace“ na našich pozemcích č. parcel 2966/8 a 2966/16 jejichž jsme 
majiteli v takovém rozsahu, jak je v návrhu územního plánu vyznačeno. V současné době je 
umožněn pro provoz pro pěší a vozidla v odpovídajícím měřítku pro koncový úsek komunikací 
sloužící k obsluze max. 5 – 8 obytných domů, kde může být ponechána šířka vozovky 3, 5 m“, což 
nadmíru nynější situace splňuje.  

Důvodem k nesouhlasu je rovněž umístění vedení elektrických sítí (1 x betonový a 1 x 
dřevěný sloup), které se nachází přímo v místě navrhované budoucí vzniklé křižovatky. Dalším 
důvodem, na který nebyl brán ohled, je umístění studny s pitnou vodou pro rodinný dům, který je 
v současné době na výše uvedených pozemcích ve výstavbě.  Navrhovanou změnou výstavby by 
došlo k jejímu nenávratnému zničení a značné finanční újmě. Z výše uvedených důvodů 
nesouhlasíme s výstavbou obslužné komunikace v takovém rozsahu, jak je uvedeno v návrhu 
územního plánu pro obec Horní Suchá.  Tím se, ale nebráníme jinému řešení, které bychom byli 
schopni akceptovat. 

Návrh rozhodnutí o námitce : Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: 
Dle návrhu ÚPn je východní část pozemků parc .č. 2966/8 a 2966/16 k. ú. Horní Suchá  součásti 
návrhové funkční plochy „veřejného prostranství“, přes které je navrhovaná veřejně prospěšná 
stavba komunikace ozn. D 23, která bude sloužit pro zabezpečení obslužnosti obytné zástavby. Dle 
ustanovení § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb. je stanoveno: Nejmenší šířka veřejného prostranství, 
jehož součásti je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při 
jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5m. Nová místní komunikace má zabezpečit 
průchodnost (průjezdnost) územím  a zabezpečit bezproblémovou obsluhu území a to nejen 
osobními vozidly, ale i vozidly HZS, svozu odpadu a zimní údržby. 
Předmětná VPS dopravní je převzata ze současně platného ÚPn Horní Suchá. Navrhovaná 
komunikace vede přes okrajovou východní část dotčených pozemků, grafická část územního plánu 
je zpracována v měřítku 1:5000, z čehož vyplývá, že detailní dopravní umístění této komunikace a 
případná kolize sloupu el. vedení a studny  je předmětem řešení dalšího stupně projektové 
dokumentace. 



II.A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

135

I/4- Námitka Romana Hrušky, Středová 462, 735 43 Albrechtice, ze dne 20. 11. 2013, doručeno 
dne 26. 11. 2013

Žádám Vás tímto, jak jeho majitel, o zařazení pozemku parc. č. 1719/4 v k. ú. Horní Suchá, přilehlé 
k místní komunikaci „Volontérská“ do vzdálenosti 20 m od ní, do plochy soukromé zeleně. 
Důvodem je existence ochranného pásma lesa na části tohoto pozemku a nemožnost realizace 
drobných staveb na něm při současném zařazení do ploch bydlení v rodinných domech 

Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce je vyhověno. 

Odůvodnění:
Dle návrhu ÚPn je pozemek parc. č. 1719/4  k. ú. Horní Suchá  vymezen v zastavitelné ploše BI –
tj.  plocha bydlení individuálního bydlení. Zařazením západní části předmětného pozemku  
v rozsahu 20 m, která je v návrhu ÚPn vymezená, jako zastavitelná plocha,  nedojde k žádnému 
většímu narušení urbanistické koncepce v území.  Zařazením předmětné části pozemku do plochy 
ZS – tj. plocha soukromé zeleně bude  možná  realizace drobných staveb v této části .  

I/5- Námitka Richarda a Aleny Försterových , Šikmá 2a/1268, 735 35 Horní Suchá
ze dne 25. 11. 2013 doručeno dne 27. 11. 2013 

1. Na pozemku parc. č. 1773 nesouhlasím se změnou plochy zemědělské (pole, louka, pastvina) na 
veřejnou zeleň (ZV).  
2. Na pozemcích parc.č. 1773 , 1770 žádám o změnu z ploch krajinné zeleně (K) na plochy 
zemědělské (Z) dle přiložené mapy.
3. Žádám o doplnění přípustné využití plochy veřejné a komerční vybavenosti (OV) na pozemcích 
par.c .č. 1769, 1771/1 o možnost stavby hospodářské budovy pro ustájení dobytka (ovce, koně, 
slepice atd.), seníku, budov pro uskladnění zemědělských strojů, traktorů, automobilů a staveb 
souvisejících s drobnou zemědělskou činností.  

Návrh rozhodnutí o námitce. 
Ad 1) – ad2)
Částečně se vyhovuje. 

Odůvodnění : 
Dle návrhu ÚPn Horní Suchá se pozemky parc .č. 1770 a 1773 k.ú. Horní Suchá  nachází 
v nezastavěném území, přičemž pozemek parc. č. 1770 k. ú. Horní Suchá   je zahrnut do plochy K-
tj. plocha krajinné zeleně a pozemek parc. č. 1773 k.ú. Horní Suchá je zahrnut zčásti do plochy ZV 
– tj. plocha veřejné zeleně a zčásti do plochy K. 
Navrhovaná plocha veřejné zeleně bude zrušena a bude ponechána jako plocha zemědělská – Z. 
Rozsah navrhovaných ploch krajinné zeleně bude upraven. Části pozemků parc. č. 1773 a 1770 k. ú. 
Horní Suchá budou zahrnuty do plochy Z tj. plochy zemědělské, s tím, že bude respektováno vedení 
biokoridorů v minimálně nutných parametrech tj. v šířce 15 m. V rámci těchto biokoridorů bude 
navrhovaná krajinná zeleň ponechána. 
Úpravou částí předmětných pozemků v rámci nezastavěného území nedochází k žádnému narušení 
urbanistické koncepce v území : Funkčnost biokoridorů ÚSES nebude při dodržení minimálních 
parametrů narušena. Zrušením plochy veřejné zeleně nedochází k omezení možnosti každodenní 
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rekreace obyvatel dané lokality, protože v poměrně blízké vzdálenosti je navržena jiná plocha 
veřejné zeleně se stejným účelem. 

Ad 3) vyhověno

Odůvodnění:
V současné době je na pozemcích parc .č. 1769, 1771/1 k. ú. Horní Suchá umístěna stavba, která je 
využívána pro komerční činnost – palírnu. Doplněním regulace týkající se pouze této lokality bude 
možnost realizace doplňkových staveb ke stavbě hlavní. Do textové části, (výrokové) do ploch OV –
tj. plochy veřejné a komerční vybavenosti bude doplněna regulace v části „podmíněně přípustné 
využití“ v následujícím znění : -hospodářské budovy, stavby pro uskladnění zemědělských 
strojů a doplňkových staveb ke stavbě hlavní pouze v lokalitě Palírna, tj. u plochy OV u 
křižovatky ulic 6.srpna a ul. Volontérské.

I/6- Námitka Anny Karlíkové, Osmek 1152/14, Přerov ze dne 26. 11. 2013 doručeno dne 27. 11. 
2013

Nesouhlasím s lokálním biocentrem „ÚSES“ na mém pozemku čp. 1735, 1716/2. Nevidím 
smysl „USES“ 500m od Velkého lesa, proč hnát divokou zvěř doprostřed zastavěné části obce 
železniční trati. Pozemek chci ohradit a použít k bydlení, tímto znovu již potřetí žádám o změnu 
funkčního využití na stavební parcelu 1735 a půl 1716/2. 

Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění:
Dle návrhu ÚPn Horní Suchá jsou  pozemky parc. č. 1735, 1716/2  k. ú. Horní Suchá, zahrnuty do 
nezastavěného území, jsou součásti navrhovaného územního systému ekologické stability –
lokálního biocentra  L11, které je zahrnuto mezi veřejně prospěšné opatření. U lokálního biocentra L 
11 je nutno zachovat stávající rozlohu a to z důvodu dodržení parametru minim. výměry lesního 
biocentra. Toto lokální biocentrum je na trase napojení lesních porostů na jihovýchodě , která dále 
propojuje  trasu lokálního ÚSES po toku Sušanky. Politika ochrany přírody dosud nemá stanovený 
ani zpracovaný plán realizace a vymezení tedy dosud slouží,  jako ochrana území. Trasa ve které je 
lokální biocentrum zapojené je kombinovanou trasou se společenstvy lesními, nivními a lučními.  
  Dále přes pozemek 1716/2 k. ú. Horní Suchá je navržena veřejně prospěšná stavba technické 
infrastruktury- přeložka VTL plynovodu DN 500 Suchá – Albrechtice. Zahrnutí požadovaných 
ploch by znamenalo další rozšíření zastavitelných ploch v nezastavěném území a tím pádem i 
k nežádoucímu zvýšení návrhových ploch pro bydlení.  

I/7- Námitka Veronika Kalužová, Trojanovská 1352, ze dne 26. 11. 2013, doručeno dne 27. 11. 
2013

Na základě prozkoumání navrhované změny územního plánu pro Horní Suchou v části 
koncepce dopravy zásadně nesouhlasím s umístěním silnice na mém pozemku 2966/2 k. ú. Horní 
Suchá z východní strany. Je to jediná část pozemku, kde jsou vzrostlé stromy, zcela postrádám 
smysl umístění této komunikace, jelikož příjezd k pozemkům mají všichni po stávajících 
komunikacích a v neposlední řadě jsem si kupovala tento pozemek kvůli klidu a absence větší 
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komunikace. Vzhledem k výše uvedenému vyjadřuji výrazný nesouhlas a uvádím, že k tomuto účelu 
nikdy pozemek  neprodám. 

Návrh rozhodnutí o námitce: 
Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění:
Dle návrhu ÚPn je východní část pozemku par .č. 2966/2 kat. ú. Horní Suchá součásti návrhové 
funkční plochy „veřejného prostranství“, přes které je navrhovaná veřejně prospěšná stavba 
komunikace ozn. D 23, která bude sloužit pro zabezpečení obslužnosti obytné zástavby. Dle 
ustanovení  §22 vyhlášky č. 501/2006 Sb. je stanoveno: Nejmenší šířka veřejného prostranství, 
jehož součásti je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného, je 8 m. Při jednosměrném 
provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5m.  Předmětná dopravní VPS  je převzata ze současně platného 
ÚPn Horní Suchá. Navrhovaná komunikace vede přes okrajovou východní část dotčeného pozemku, 
grafická část územního plánu je zpracována v měřítku 1:5000, z čehož vyplývá, že detailní dopravní 
umístění této komunikace je předmětem řešení dalšího stupně projektové dokumentace. 

XIII. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

PŘIPOMÍNKY UPLATNĚNÉ V RÁMCI VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ 
DLE UST. § 52 SZ.

Orgán územního plánování sousedního územního obvodu:

I/1 - Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát, vyjádření zn. 
MMK/150549/2013/ OR/Lv ze dne 21 .11 .2013, doručeno datovou schránkou dne  2.12.2013 
(po termínu tj. po 27.11.2013):

Opatřením ze dne 15. 10. 2013 Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje, jako příslušný 
úřad územního plánování , který pořizuje územní plán na žádost obce ve svém správním obvodu, 
oznámil zahájení řízení o Územním plánu Horní Suchá a konání veřejného projednání návrhu 
Územního plánu Horní Suchá. Jehož součásti je vyhodnocení Územního plánu Horní Suchá na 
udržitelný rozvoj území. 

Rada města Karviné na své 69. schůzi dne 20. 11. 2013 projednala materiál týkající se návrhu 
územního plánu Horní Suchá a nesouhlasí s návrhem Územního plánu Horní Suchá, schválila ve 
smyslu ustanovení § 6 odst. 6 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů uplatnit, jako sousední obec tuto připomínku 
k návrhu Územního plánu Horní Suchá: „Respektování plochy TKO, včetně jejího ochranného 
pásma, vymezené ve schváleném územním plánu“.    

Vyhodnocení: 
Připomínka je respektována. 
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Statutární město Karviná se již během společného jednání návrhu ÚPn vyjádřilo dopisem ze dne 28. 
2. 2013 , v rámci něhož neuplatnily, jako sousední obec žádné připomínky. 
V projednávaném návrhu územního plánu Horní Suchá jsou předmětné plochy ozn., jako plochy TO 
– tj. plochy odpadového hospodářství. Dotčené území na němž jsou plochy TO vymezeny se 
nachází na katastrálním území obce Horní Suchá, předmětné plochy nebudou mít významný 
negativní vliv přesahující hranice obce.     

Připomínka organizace:

I/1 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor přípravy staveb Brno, Šumavská 33, 612 54 Brno,
IČO 65993390, vyjádření zn.: 003361/11300/2013 ze dne 14.11.2013, doručeno 18.11.2013 

Na základě oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu Horní Suchá, jako majetkový 
správce silnic I. Třídy a dálnic k projednávané ÚPD sdělujeme:
Ke společnému jednání o návrhu územního plánu Horní Suchá jsem se vyjádřili spisem č.j. 
000803/11300/2013 ze dne 18. března 2013. 
Všechny naše připomínky, na kterých jsem se dohodli na jednání ve věci dohody k návrhu 
územního plánu Horní Suchá, které se konalo 17.dubna 2013, jsou v předkládaném návrhu 
územního plánu respektovány.
Upozorňujeme, že souhlas ŘSD ČR s navrhovaným funkčním využitím ploch není současně 
souhlasem s komunikačním připojením k silnicím I. Třídy. Návrh nových připojení event. úprava 
stávajících je nutné před vlastní realizací nejprve projednat s ŘSD ČR, odborem přípravy staveb 
Brno, odd. technické přípravy. 

Vyhodnocení:
Vyjádření je vzato na vědomí. Upozornění uvedené ve vyjádření je předmětem řešení dalšího stupně 
projektové dokumentace.  

Připomínky občanů: 

I/1- Připomínka Zdeňka Klimszi, Na Koutech 1363/16a, 735 35 Horní Suchá, doručeno dne 4. 
11. 2013

Jako vlastník rodinného domu na pozemku parc. č. 2748/2 a pozemků parc. č. 2784/1, 2792/6 a 
2792/5 v k. ú. Horní Suchá se na Vás v souvislosti s připravovanou novou verzi územního plánu 
obce obracím s žádostí: o vyčlenění části pozemku parc. č. 2792/5 z plochy zemědělské do plochy 
soukromé zeleně. Jedná se mi o pruh šířky cca 30 m severně od hranice s pozemkem parc. č. 2792/5 
(od hranice pozemků parc. č. 2789 a 2792/10 po pozemek parc. č. 576/2) 

Vyhodnocení:  Připomínce nevyhověno. 
Pozemek parc. č. 2792/5 k. ú. Horní Suchá je dle návrhu ÚPn Horní Suchá zahrnut do nezastavěného 
území do plochy Z – tj. plocha zemědělská.   
Zahrnutí požadované plochy by znamenalo ničím nezdůvodnitelné další rozšíření zastavitelných 
ploch v nezastavěném území.  
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I/2 - Připomínka Haliny Petrákové, Zálesní 1330, 735 35 Horní Suchá, doručeno dne 4. 11. 
2013

Žádám o přezkoumání, zda pozemek parc. č. 2703/4 je vhodný pro výstavbu rodinného domu, 
jelikož se jedná o záplavové území, jak je patrno z přiložené fotografie č. 1. V posledních letech zde 
dochází min. 2x ročně k zaplavování tohoto a také okolních pozemků při přívalových nebo trvalých 
srážkách. Voda, která nestačí odtékat korytem potoka  se vylévá na pozemky parc. č. 2703/4, 2705, 
2793/1. 2706/1, 2706/2. V případě zastavění pozemku 2703/4 rodinným domem a účelovou 
komunikací se zhorší odtokové poměry v potoku a možnosti rozlévání vody do okolí a tímto se 
zvýší hladina potoka u mého rodinného domu na parc. č. 2706/2. 

Vyhodnocení:  Připomínce vyhověno.
Dle návrhu ÚPn je západní část pozemku parc .č. 2703/4 k. ú. Horní Suchá zahrnuta do 
nezastavěného území, do  plochy K – tj. plocha krajinné zeleně a je součásti navrhovaného 
územního systému ekologické stability – lokálního biokoridoru ozn. L 12. Západní část pozemku 
parc. č. 2703/4 k .ú. Horní Suchá se nachází v blízkosti potoku Koutňák.   Zbývající převážná část 
předmětného pozemku je součásti zastavitelné plochy Z 123 – plochy BI -  tj. plochy individuálního 
bydlení. Pro daný tok Koutňák není stanoveno záplavové území.   

Jedna z navrhovaných ploch k retenci dešťových vod je navržena ve Velkém lese na toku Kouťňák. 
Což by mohlo vést ke zlepšení terénních podmínek v dotčené  lokalitě.  Jednalo by se o suché 
retenční nádrže (poldry), určené ke snížení kulminačního průtoku v dolním úseku toku. Vyprázdnění 
nádrží by se provádělo regulovaným odtokem, vsakem a výparem do ovzduší.  
Do textové části (výrokové), části specifické podmínky pro využití bude doplněna podmínka pro 
plochu Z 123- oplocení případně ohrazení předmětné plochy nesmí zabránit volnému průtoku vody 
při záplavách, umístění RD v této ploše musí být situováno směrem východním k navrhované 
komunikaci.  

I/3 - Připomínka spol. Real Estate Business s.r.o. se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00 
Ostrava, zastoupena jednatelem spol. Ivanem Stoklasou, ze dne 22. 11. 2013, doručeno dne 26. 
11. 2013

Jako vlastníci pozemku parc .č. 3026/11, 3026/12, 3026/13, 3026/14, 3026/15, 3026/16, 3026/17, 
3026/18, 3026/19, 3026/22, 3026/25, 3026/26, 3026/27, 3026/28, 3026/29, 3026/24, 3026/23, 
3026/30, 3026/32, 3026/33, 3026/38, 3026/39, 3026/41, 3026/42 uplatňujme v rámci řízení o 
územním plánu Horní Suchá připomínky k veřejnému projednání návrhu územního plánu Horní 
Suchá a to v souladu s § 52 odst. SZ. 
V současné době jsou dle platného územního plánu obce Horní Suchá předmětné pozemky součásti 
zastavěného území a dále součásti stávající funkční plochy zemědělské výroby v zóně Z – zóna 
zemědělské výroby se stanovenou přípustností využití území související se zemědělskou výrobou. 
V návrhu územního plánu Horní Suchá jsou předmětné pozemky součásti funkční plochy VZ –
plochy zemědělské a lesnické výroby.

Vzhledem ke skutečnosti, že jako noví vlastnící již neprovozujeme v předmětné lokalitě v severní 
částí areálu Pašůvka zemědělskou a lesnickou výrobu (činnost), požadujeme změnu funkční plochy 
a to z plochy VZ na funkční plochu VD – plochy drobné výroby a výrobních služeb se stanoveným 
přípustným využitím a to na pozemcích parc. č. 3026/11, 3026/12, 3026/29, 3026/27, 3026/41, 
3026/42, 3026/28, 3026/26, 3026/25, 3026/13, 3026/14, 3026/30, 3026/15, 3026/16, 3026/17, část 
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pozemku 3026/22 a část pozemku 3026/24 (viz. příloha snímek katast. mapy – vyznačeno zeleně) 
v k.ú. Horní Suchá a to pro:

- sklady a skladové hospodářství včetně manipulace (manipulační zpevněné plochy)
- stavby pro výrobní služby
- stavby občanské vybavenosti komerčního typu ve stávajících objektech ( maloobchod, 

nevýrobní služby, restaurační zařízení, administrativa)
- stavby dočasného charakteru jako dočasné demontovatelné skladové haly s manipulačními 

plochami do doby výstavby tahu I/11 v koridoru TK7 (původně R 67) tzn. povolování staveb 
dočasných pro zachování funkcí v území

- možnost změny účelu užívání stávajících objektů na byt správce objektu z důvodu zajištění 
stálého dozoru, správy a údržby provozních objektů celého areálu s vyloučením nájemného 
bydlení.

Vyhodnocení:  Připomínce vyhověno částečně.  
Dle návrhu ÚPn Horní Suchá jsou  pozemky parc .č. 3026/12, 3026/13, 3026/14, 3026/15,  3026/26, 
3026/25, 3026/29, 3026/27, 3026/41, 3026/42, 3026/28, 3026/30, a část  pozemků parc. č. 3026/24, 
3026/22, 3026/16, 3026/ 17 k. ú. Horní Suchá zahrnuty do zastavěného území, do plochy VZ – tj. 
plocha zemědělské a lesnické výroby. Zbývající části pozemků parc. č. 3026/24, 3026/22, 3026/16, 
3026/ 17, 3026/11  jsou součásti plochy DS –tj. plocha silniční dopravy. Dotčené pozemky a jejich 
části, které jsou zahrnuté do plochy VZ , budou zahrnuté do plochy VD – tj. plochy drobné výroby a 
výrobních služeb.   
Dle návrhu ÚPn je v rámci plochy VD  stanoveno  mimo jiné přípustné funkční využití pro: 

- sklady a skladová hospodářství, - stavby občanské vybavenosti komerčního typu 
(maloobchod, nevýrobní služby, restaurační zařízení, administrativa), - stavby a zařízení 
dopravní infrastruktury nezbytné k zajištění dopravní obsluhy plochy (místní a účelové 
komunikace, manipulační plochy, parkoviště, chodníky, cyklistické stezky). 

Z výše uvedeného vyplývá, že již část požadovaných regulací je v této ploše přípustná.
- Požadované regulace týkající se staveb dočasného charakteru v ploše TK 7 (správně označená 

DK7) a možnost změny účelu užívání stávajících objektů na byt správce objektu v rámci areálu 
Pašůvka nelze v rámci plochy VD doplnit a to z důvodu uzavřené dohody s Ministerstvem dopravy 
a ŘSD  ze dne 17. 5. 2013, kde bylo dohodnuto, že podmíněně přípustné jsou stavby dočasného 
charakteru pouze ve 100 m pásmu omezeného využití území viz. grafická část návrhu ÚPn Horní 
Suchá. 

Regulace týkající se staveb dočasného charakteru bude doplněna v ploše VD ,v části „podmíněně 
přípustné využití“  a to pouze pro plochu pásma  omezeného využití území, v následujícím znění: „ 
povolování staveb dočasných pro zachování dnešních funkcí v území v pásmu omezeného využití 
území“.

I/4- Připomínka Zuzany Woźnicové , Lokalitní 1179/2, 735 35 Horní Suchá, ze dne 27. 11. 
2013 doručeno dne 27. 11. 2013

Tímto bych chtěla vyjádřit připomínku ke změně územního plánu obce Horní Suchá. Na parcele č. 
617/1, označení plochy Z 96, byl nově umístěn záměr výstavby kioskové trafostanice TS – N3. Tato 
trafostanice byla v územním plánu platném od 27. 6. 2006 umístěna na ploše Z 61 pod názvem TN3. 
Na parcele 617/1 máme v budoucnu záměr výstavby rodinného domu, proto bych chtěla navrhnout, 
aby trafostanice zůstala umístěna na ploše Z61, parcela 100/1, tak, jak tomu bylo v územním plánu 
platném od 27. 6. 2006. 
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Vyhodnocení:  Připomínce vyhověno. 
Dle návrhu ÚPn je pozemek parc. č. 617/1 zahrnutý do zastavitelné plochy, přičemž severní část je 
zahrnutá do plochy ZS – tj. plocha soukromé zeleně a zbývající část je zahrnutá do plochy BI – tj. 
plocha bydlení individuálního. Na základě konzultace s pracovníkem z ČEZ je umístění nové 
trafostanice v této lokalitě nezbytné, avšak je možné ji přemístit z plochy Z 96 na zastavitelnou 
plochu Z 60 , navrhovanou plochu OH- tj. plocha veřejného pohřebiště , v rámci pozemku parc. č. 
617/14 k. ú. Horní Suchá , jehož vlastníkem je obec Horní Suchá. 
V textové části (výrokové), části specifické podmínky pro využití bude vypuštěna podmínka v ploše 
Z 96 týkající se navrhované kioskové trafostanice a bude doplněna podmínka pro plochu Z 60-
v rámci plochy musí být zajištěna plocha 7x5 m pro umístění navrhované kioskové trafostanice, 
pokud budoucí správce tohoto zařízení nestanoví rozměr plochy menší.  Dále bude přemístění 
předmětné stavby zapracováno do grafické části návrhu ÚPn.  

I/5 – Připomínka Ing. Tomáše Richtera, Soustředěná 17a/1249, Horní Suchá 735 35 ze dne 27. 
11. 2013, doručeno dne 27. 11. 2013

Připomínka se týká pozemků parc.č. 1563/2 (části pozemku) a 1563/3 k.ú. Horní Suchá.
V návrhu územního plánu ve výkrese veřejně prospěšných staveb a v textové části kap. 7. 2. jsou 
vymezeny pozemky, jako lokalita OV2 pro sportovní areál, ale v hlavním výkrese a všech ostatních 
výkresech je část těch samých pozemků zahrnuta do ploch pro bydlení. Veřejně prospěšná stavba 
musí být vymezena jen pro plochu sportovního areálu a ne pro  plochu bydlení. 

Vyhodnocení: Připomínce vyhověno.
V grafické části výkresu I.B.5 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace, budou dotčené plochy 
ozn. jako OV 2 upraveny a také v textové (výrokové) části kap. 7. 2. Stavby a opatření pouze 
s možností uplatnění překupního práva bude upravena plocha ozn. jako OV2.  




