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M sto Bohumín 
 

Opat ení obecné povahy . 5/2011 
 

Zm na . 10 Územního plánu sídelního útvaru Bohumín 
 

Zastupitelstvo m sta Bohumín, p íslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , za 
použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a p ílohy . 7 vyhlášky 
. 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci 

a zp sobu evidence územn  plánovací innosti, § 171 až 174 zákona . 500/2004 Sb., správní 
ád, ve zn ní pozd jších p edpis , ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního 

zákona 
 

vydává 
 

zm nu . 10 Územního plánu sídelního útvaru Bohumín. 
 
 
Územní plán sídelního útvaru Bohumín byl schválen usnesením zastupitelstva m sta dne 
10.9.1998, jeho závazná ást byla vyhlášena obecn  závaznou vyhláškou m sta Bohumín 
. 2/2000 dne . 14.12.2000, jejíž zn ní bylo upraveno obecn  závaznými vyhláškami 
. 4/2001 ze dne 28.6.2001, . 6/2001 ze dne 8.11.2001, . 7/2003 ze dne 17.12.2003 

a . 1/2004 ze dne 19.5.2004 a opat eními obecné povahy . 3/2009 ze dne 14.9.2009 
s ú inností od 31.10.2009 a . 4/2010 ze dne 13.12.2010 s ú inností od 29.12.2010. 

Závazná ást Územního plánu sídelního útvaru Bohumín se m ní takto: 
 

I. NÁVRH ZM NY . 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO 
ÚTVARU BOHUMÍN 

I.A. TEXTOVÁ ÁST 

V textové ásti  schváleného Územního plánu sídelního útvaru Bohumín se zm nou . 10 m ní, 
pop . dopl ují tyto kapitoly : 
(pozn. - jevy které se vypoušt jí z textu (ruší se) jsou ozna eny p eškrtnutým písmem) 

A.8. Návrh regulativ  funk ního a prostorového uspo ádání  území,stanovení limit  a 
intenzity využití jednotlivých  ploch  

V podkapitole  A.8.3. Návrh regulativ  a stanovení limit  pro funk ní a prostorové uspo ádání 
území se v tabulkové ásti  „Návrh regulativ  funk ního a prostorového uspo ádání a využití ploch 
zón“ 
na záv r vkládá nová tabulka  . 132 ve zn ní : 
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Na záv r textové ásti se za kapitolu A.19. p ipojuje nová kapitola ve zn ní : 

A.20. Údaje o po tu list  zm ny územního plánu a po tu výkres  k n mu p ipojené 
grafické ásti 

Zm na . 10 Územního plánu sídelního útvaru Bohumín obsahuje svázanou textovou a grafickou ást. 

Zm ny vztahující se k výrokové ásti zm ny .10 byly provedeny v t chto výkresech / mapových 
sekcích: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výkres B.1. Komplexní urbanistický návrh   

1: 5 000 
 Výkres B.1.1. Návrh zónace území a stanovení 

hlavních zásad regulace funk ního a 
prostorového využití území  1 : 5000  
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Výkres B.3.1. Návrh technického vybavení – vodní 

hospodá ství 1 : 5 000 
 Výkres B.3.2. Návrh technického vybavení - 

energetika, spoje 1 : 5000 
 
 
 
                      
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výkres B.6. Ve ejn  prosp šné stavby 1 : 5 000  Výkres B.7. Vyhodnocení záboru zem d lské 

a lesní p dy 1 : 5 000 

 

 
 
 

I.B. GRAFICKÁ ÁST 

Grafická ást zm ny . 10 Územního plánu sídelního útvaru Bohumín, zpracovaná jako 
samostatné výkresy, je nedílnou sou ástí tohoto opat ení obecné povahy jako jeho p íloha .1: 

B.1.  Komplexní urbanistický návrh, 
B.1.1. Návrh zónace území a stanovení hlavních zásad regulace funk ního a prostorového 

využití území, 
B.3.1.  Návrh technického vybavení – vodní hospodá ství, 
B.3.2.  Návrh technického vybavení - energetika, spoje, 
B.6.  Ve ejn  prosp šné stavby. 
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II. OD VODN NÍ ZM NY . 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO 
ÚTVARU BOHUMÍN 

II.A.  TEXTOVÁ ÁST OD VODN NÍ 

POSTUP P I PO ÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Zastupitelstvo m sta Bohumín rozhodlo usnesením . 269/21 dne 8.2.2010 o po ízení zm ny 
. 10 Územního plánu sídelního útvaru Bohumín (dále jen ÚPNSÚ Bohumín), zárove  dle 

ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona ur ilo ke spolupráci s po izovatelem 
Ing. Petra Víchu, starostu m sta. 

Na základ  rozhodnutí zastupitelstva po izovatel (odbor rozvoje a investic M stského ú adu 
Bohumín) ve spolupráci s ur eným zastupitelem zpracoval návrh zadání zm ny . 10 
územního plánu. Poté po izovatel zaslal návrh zadání územního plánu dot eným orgán m, 
sousedním obcím a krajskému ú adu, zárove  zajistil jeho vystavení k ve ejnému nahlédnutí 
v dob  od 14.4.2010 do 14.5.2010 – t.j. po dobu 30 dn  ode dne vyv šení oznámení 
o projednání zadání na ú ední desce (spis zn. MUBO/18796/2010/RUP/Ki). Na základ  
uplatn ných požadavk  a podn t  byl návrh zadání ve smyslu § 47 odst. 4 stavebního zákona 
upraven a p edložen zastupitelstvu m sta Bohumín ke schválení. Zadání zm ny . 10 ÚPNSÚ 
Bohumín bylo schváleno usnesením zastupitelstva m sta . 293/23 dne 14.6.2010. V zadání 
této zm ny bylo uvedeno, že nebude zpracován koncept ešení zm ny, nebude provád no 
vyhodnocení vliv  územního plánu na životní prost edí a byl vylou en vliv na evropsky 
významnou lokalitu a pta í oblast.  

Po zpracování návrhu zm ny . 10 ÚPNSÚ projektantem po izovatel oznámil dne 6.10.2010 
( .j. MUBO/48822/2010) v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona spole né 
jednání o návrhu zm ny . 10 Územního plánu sídelního útvaru Bohumín jednotliv  
dot eným orgán m, sousedním obcím a krajskému ú adu, poslednímu bylo toto oznámení 
doru eno dne 7.10.2010. Dot ené orgány byly zárove  vyzvány, aby do 30 dn  ode dne 
spole ného jednání uplatnily svá stanoviska a ve stejné lh t  mohly sousední obce uplatnit 
své p ipomínky. Po tuto dobu po izovatel umožnil uvedeným orgán m nahlížet do návrhu 
územního plánu. Spole né jednání se konalo dne 1.11.2010 v 9.00 hodin v budov  M stského 
ú adu Bohumín, kancelá i . dv. 234. Lh ta pro podání stanovisek a  p ipomínek uplynula 
dnem 1.12.2010. 

Dne 13.12.2010 zastupitelstvo m sta Bohumína ur ilo usnesením . 10/2 dle ustanovení § 6 
odst. 5 písm. f) stavebního zákona ke spolupráci s po izovatelem pro dokon ení zm ny . 10 
Územního plánu sídelního útvaru Bohumín Ing. Lumíra Macuru, místostarostu m sta. 

Po spole ném jednání byl Krajskému ú adu Moravskoslezského kraje p edložen návrh zm ny 
územního plánu a zpráva o jeho projednání ( .j. MUBO/57720/2010), zárove  byl krajský 
ú ad vyzván k posouzení návrhu ve smyslu § 51 stavebního zákona. Stanovisko krajského 
ú adu bylo po izovateli doru eno dne 20.12.2010 ( .j. MSK 202316/2010, 
zn. ÚPS/41418/2010/Vok).  Krajský ú ad návrh posoudil se záv rem, že návrh zm ny . 10 
Územního plánu sídelního útvaru Bohumín není v rozporu s politikou územního rozvoje, 
nijak nenarušuje využívání území, zejména s ohledem na širší vztahy v území, a není 
v rozporu s nad azenou ÚPN VÚC Ostrava-Karviná.  

Poté po izovatel dne 12.1.2011 ve ejnou vyhláškou oznámil ve ejné projednání o upraveném 
a posouzeném návrhu zm ny . 10 ÚPNSÚ Bohumín. Ve ve ejné vyhlášce stanovil, že návrh 
zm ny bude vystaven k ve ejnému nahlédnutí od 31.1.2011 do 2.3.2011 u po izovatele 
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a zárove  v elektronické podob  zp sobem umož ujícím dálkový p ístup na internetové 
adrese www.mesto-bohumin.cz. Ve ejné projednání se uskute nilo poslední den lh ty, t.j. dne 
2.3.2011 v 15.00 hodin v budov  M stského ú adu Bohumín, zasedací místnosti . dv. 230. 
K ve ejnému projednání po izovatel p izval jednotliv  obec, dot ené orgány a sousední obce. 
Nejpozd ji p i ve ejném projednání mohl každý uplatnit své p ipomínky a vlastníci pozemk  
a staveb dot ených návrhem ve ejn  prosp šných staveb, ve ejn  prosp šných opat ení 
a zastavitelných ploch a zástupce ve ejnosti mohli uplatnit námitky. Všichni ú astníci byli 
pou eni, že k pozd ji uplatn ným p ipomínkám a námitkám se ve smyslu § 52 odst. 3 
stavebního zákona nep ihlíží.  

P ipomínky a námitky bylo možné podle § 172 odst. 4 správního ádu uplatnit u po izovatele 
p ed dnem konání ve ejného projednání. 

P ed konáním ve ejného projednání ú ad územního plánování obdržel tato stanoviska (bez 
p ipomínek): 

Dot ené orgány 

• R - Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Moravskoslezský kraj, stanovisko 
ze dne 10.2.2011 zn. DZ/108/11/P-10/80.103/Dr 

• Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostrav , stanovisko ze dne 
23.2.2011 .j. HOK/KA-822/2.5/11 

Sousední obce 

• Statutární m sto Ostrava, stanovisko ze dne 16.2.2011 zn. SMO/026002/11/ÚHA/Pol  

Ve ejného projednání se ob ané, vlastníci pozemk  a staveb dot ených návrhem ve ejn  
prosp šných staveb, ve ejn  prosp šných opat ení a zastavitelných ploch, sousední obce ani 
dot ené orgány nezú astnili. Dot ené orgány tudíž neuplatnily na záv r ve ejného projednání 
svá stanoviska k p ipomínkám a námitkám.  

Z ve ejného projednání byl v souladu s § 22 odst. 2 stavebního zákona sepsán písemný 
záznam.  

P EZKUM A OD VODN NÍ NÁVRHU ZM NY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
PODLE § 53 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Po izovatel p ezkoumal soulad návrhu územního plánu dle § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona 
s tímto výsledkem: 

a) soulad s politikou územního rozvoje a územn  plánovací dokumentací vydanou krajem 

ešené území se nachází v Politice územního rozvoje R 2008 v oblasti SOB4 Specifická 
oblast Karvinsko, v níž specifikované úkoly pro územní plánování nekolidují s ešením 
zm ny . 10 ÚPN SÚ Bohumín. Zám ry sledované politikou územního rozvoje tedy nejsou 
zm nou . 10 dot eny.  

Dne 22.12.2010 byly vydány Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR 
MSK), které nabyly ú innosti dne 4.2.2011, zárove  pozbyl platnosti Územní plán velkého 
územního celku Ostrava – Karviná (ÚPN VÚC). Vzhledem k tomu, že zásady územního 
rozvoje z ÚPN VÚC p evzaly bez v cné zm ny plochy a koridory pro zám ry na území m sta 
Bohumín a nov  nevymezily plochy a koridory nadmístního významu, lze konstatovat, že 
zám ry sledované ZÚR MSK nejsou zm nou . 10 ÚPN SÚ Bohumín dot eny. 

Navržená plocha je vymezena uvnit  správního území m sta Bohumín a svým významem ani 
umíst ním neovlivní území z hlediska širších vztah . Zm na . 10 ÚPN SÚ Bohumín je 
v souladu s Politikou územního rozvoje R 2008 a Zásadami územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje. 
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b) soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastav ného území 

Nov  vymezená plocha pro bydlení o velikosti 1,5 ha navazuje na zastav né území. Zm nou 
. 10 jsou zajišt ny zejména p edpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním ešením 

ú elného využití a prostorového uspo ádání území se z etelem na ochranu jeho p írodních 
a civiliza ních hodnot. 
P i po izování zm ny . 10 byla v souladu s úkoly územního plánování prov ena 
a posouzena její pot eba v území, ve ejný zájem na jejím provedení, její vlivy na životní 
prost edí, ve ejné zdraví, p írodu a krajinu. 

Návrh zm ny . 10 ÚPNSÚ Bohumín je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního 
plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona. 

c) soulad s požadavky tohoto zákona a jeho provád cích právních p edpis  
Po izovatel p ezkoumal soulad návrhu zm ny . 10 ÚPN SÚ Bohumín s požadavky 
stavebního zákona a jeho provád cích právních p edpis . Návrh Zm ny . 10 je po ízen 
a zpracován v souladu s požadavky zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , a jeho provád cích právních 
p edpis , zejména vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  
plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti a vyhlášky 
. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve zn ní pozd jších p edpis . 

d) soulad s požadavky zvláštních právních p edpis  a se stanovisky dot ených orgán  podle 
zvláštních právních p edpis , pop ípad  s výsledkem ešení rozpor  

Návrh zm ny . 10 ÚPNSÚ Bohumín respektuje požadavky zvláštních právních p edpis  
v celém procesu po izování a ve vzájemné sou innosti s dot enými orgány, které hájí ve ejné 
zájmy podle zvláštních právních p edpis .  

Návrh zm ny . 10 byl projednán dle § 50 a § 51 zákona . 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších p edpis , s dot enými orgány a krajským 
ú adem. P i projednávání návrhu zm ny nebyly ešeny rozpory dle § 136 správního ádu. 

Vyhodnocení uplatn ných stanovisek dot ených orgán , p ipomínek sousedních obcí podle 
§ 53 odst. 1 stavebního zákona a stanoviska krajského ú adu podle § 51 stavebního zákona je 
nedílnou sou ástí tohoto opat ení obecné povahy jako p íloha . 3. 

P i ve ejném projednání nebyly uplatn ny žádné námitky, nebyl tedy zpracován návrh 
rozhodnutí o námitkách. 

e) vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj území 
Požadavek na posouzení územního plánu z hlediska vliv  na životní prost edí nebyl k návrhu 
zadání zm ny . 10 Územního plánu sídelního útvaru Bohumín p íslušným dot eným 
orgánem uplatn n. K návrhu zm ny . 10 Územního plánu sídelního útvaru Bohumín tedy 
nebylo vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj území zpracováno. 

f) vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení 
zastavitelných ploch 

 
ádek 

. 
 Plocha v ha 

1 
Zastavitelné plochy ur ené územním plánem k bydlení (hromadné 
bydlení a individuální bydlení) bez ploch rezerv  89,15 

 Z toho:  
2 Již zastav né plochy (zjišt no pr zkumem a z leteckých snímk ) 15,62 
3 Volné zastavitelné plochy ( . 1 – . 2) 73,53 
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Prokazatelná nemožnost využít již vymezené zastavitelné plochy 
z d vodu: 

 

4 Nevy ešených vlastnických vztah  17,03 
5 Kolize se záplavovým územím 10,68 

6 
Zastavitelné plochy s prokazatelnou nemožností využití k zastav ní 
celkem  
( . 4 + . 5) 

27,71 

 
Disponibilní zastavitelné plochy ur ené územním plánem k bydlení 
( . 3 – . 6) 45,82 

 
Vyhodnocení pot eby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení v obci Bohumín: 

Po et dokon ených byt  se mezi roky 2003 - 2009 v pr m ru pohyboval kolem 23 za rok. 
Obec se nachází v Rozvojové oblasti Ostrava (OB2), v blízkosti centra této rozvojové oblasti. 

Odborný odhad pot eby zastavitelných ploch pro bydlení: 

ádek 
. 

 
Po et 

bytových 
jednotek 

1 Požadavky vyplývající z demografického vývoje 1 
2 Požadavky vyplývající z necht ného soužití 10 
3 Požadavky vyplývající z pot eby mít vlastní bydlení 10 

4 
Požadavky vyplývající z polohy obce v rozvojové oblasti (vliv blízkosti centra 
rozvojové oblasti) 

10 

 Celkem  31 

 
Vzhledem k charakteru obce a p edpokládanému zájmu žadatel  o byt se stanovuje pom r 
bytových jednotek následovn : 
20 % byt  v bytových domech 6 bytových jednotek 
80 % byt  v rodinných domech 25 bytových jednotek 

Celkem 31 bytových jednotek 

1 bytová jednotka v bytovém dom    = pot eba cca 300 m2 plochy 
1 bytová jednotka v rodinném dom    = pot eba cca 1200 m2 plochy 

Výpo et pot eby zastavitelných ploch pro bydlení v horizontu 10 let: 
ádek 

. 
 Plocha 

1 Pot eba ploch pro bydlení v bytových domech 18 000 m2 
2 Pot eba ploch pro bydlení v rodinných domech 300 000 m2 
3 Pot eba ploch pro bydlení ( . 1 + . 2) 318 000 m2 
4 Rezerva 75 % 238 500 m2 

 Pot eba ploch pro bydlení celkem ( . 3 + . 4) 
556 500 m2 

(55,65 ha) 

Záv r: 
V obci Bohumín je celková pot eba 55,65 ha ploch pro bydlení (v bytových a rodinných 
domech), což je o 9,83 ha více, než je vymezeno v Územním plánu sídelního útvaru 
Bohumín. Zm nou . 10 vymezená zastavitelná plocha p edstavuje z tohoto množství 
podíl o velikosti cca 15,3 %. 
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A) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAH  V ÚZEMÍ, V ETN  SOULADU S ÚZEMN  
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM  

Zm na . 10 Územního plánu sídelního útvaru Bohumín je v souladu s Politikou územního 
rozvoje R 2008 i Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje. 

B) ÚDAJE O SPLN NÍ ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZM NY  

Zadání bylo spln no ve všech bodech. 

C) KOMPLEXNÍ ZD VODN NÍ P IJATÉHO EŠENÍ ZM NY, 
V ETN  VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDANÝCH D SLEDK  
TOHOTO EŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

Všeobecné informace 

Výchozí podklady pro zpracování zm ny . 10 Územního plánu sídelního útvaru 
Bohumín: 

o zadání schválené zastupitelstvem m sta Bohumín 14.6.2010,  
o Územní plán sídelního útvaru Bohumín schválený 24.1.2006, 
o digitalizace schváleného územního plánu ve zn ní zm n . 1 - 4 , 
o Územní plán sídelního útvaru Bohumín – zm na . 5 a . 9, 

V textu uvád né odkazy na jednotlivé strany a kapitoly pop . i ozna ení výkres  se vztahují 
ke schválenému územnímu plánu. 

Grafická ást byla provedena digitáln  tak, aby bylo z ejmé jaké zm ny se v jednotlivých 
výkresech provád jí. Stávající platný územní plán ve zn ní zm ny .1-4 je barevn  potla en, 
zm ny jsou provedeny výraznou barvou bez potla ení odstínu v barevnosti a struktu e ar 
a grafických zna ek odpovídající platné legend . Pokud dochází k vložení nových grafických 
zna ek, je tato skute nost zobrazena ve zm n  legendy. 

Zm ny v grafické ásti jsou provád ny pouze v lokalitách dot ených zm nou (jsou provedeny 
vý ezy z jednotlivých ástí – sekcí p íslušných výkres ). Zp sob zpracování zm ny 
a zobrazení m n ných jev  již odpovídá platným legislativním p edpis m, tzn. jsou 
zakreslovány pouze jevy, které m že zastupitelstvo m sta schválit. Aktualizace ostatních jev  
(aktualizace stávajících ploch, limit  využití území, zákres stávajících inženýrských sítí, 
apod.) je p edm tem pr b žn  aktualizovaných územn  analytických podklad  obce 
s rozší enou p sobností Bohumín.   

Vzhledem k tomu, že zm na . 10 v textové ásti popisuje pouze m n né ásti (není 
vyhotoveno v textové ásti tzv. úplné zn ní) je nutné p i rozhodování v území odvozovat 
jednotlivé kroky od schváleného územního plánu p i zohledn ní pozd jších zm n.   

Zm na . 10 územního plánu je zpracována bez konceptu ešení a bez zpracování variant. 
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Pokud je dále v textu a grafické ásti použito ozna ení zm n íslem, chápe se tímto ozna ení 
zm ny uvedené v následující kapitole A.1. 
 
Od vodn ní zm n provedených v jednotlivých kapitolách textové ásti : 

A.1.Úvod, základní údaje, vymezení území 

Úvodní informace o jednotlivých etapách zpracování se dopl ují o informace vysv tlující 
od vodn ní po ízení této zm ny a vymezení jejich rozsahu: 
  
Seznam zm n k po ízení, schválených zastupitelstvem m sta Bohumín (jednotlivé zm ny 
jsou ozna eny ísly - první ímská íslice znamená ozna ení po adí zm ny územního plánu, 
druhá arabská íslice znamená ozna ení zm ny provedené v rámci této zm ny územního 
plánu: 
  

 
 dopln ní nové plochy pro individuální bydlení v m stské ásti Záblatí 

  

dopln ní technické infrastruktury a zohledn ní v ešení zpracované projektové 
dokumentace „Kanalizace Bohumín m. . Záblatí, ul.Rovná, Sokolská , Stará, 
Anenská“   

OD VODN NÍ ZM N PROVEDENÝCH V JEDNOTLIVÝCH 
KAPITOLÁCH TEXTOVÉ ÁSTI : 

A.1. Úvod, základní údaje  

Kapitola není dot ena  zm nou . 10. 

A.2. Vymezení ešeného území a stanovení návrhového  období územního 
plánu  

Kapitola není dot ena  zm nou . 10. 
 

A.3. Zhodnocení jak byly spln ny územní a hospodá ské zásady a souborné 
stanovisko 

Kapitola není dot ena  zm nou . 10. 

A.4. Závazné ásti p edchozí územn  plánovací dokumentace  vyššího stupn  

Kapitola není dot ena  zm nou . 10. 
 
 

A.5. Požadavky a podmínky pro ešení vzájemných vztah  obce  a zájmového 
území  

Kapitola není dot ena  zm nou . 10. 
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A.6. Základní rozvojové p edpoklady sídelního útvaru 

Kapitola není dot ena  zm nou . 10. 

A.7. Urbanistická koncepce, popis a zd vodn ní návrhu 

Kapitola není dot ena  zm nou . 10. 

A.8. Návrh regulativ  funk ního a prostorového uspo ádání  území, stanovení 
limit  a intenzity využití jednotlivých  ploch  

Od vodn ní zm ny v podkapitole A.8.3. Návrh regulativ  a stanovení limit  pro funk ní 
a prostorové uspo ádání území 

Zm ny v ásti „Návrh regulativ  funk ního a prostorového uspo ádání a využití ploch zón“ 
jsou vyvolány zm nou ve vymezení zón dot ených zm nou X/1. a požadavky schváleného 
zadání. Rozsah m n ných zón je patrný ve zm n  výkresu B.1.1. 

A.9 Nároky na plochy mimo zastav né území m sta 

Kapitola není dot ena  zm nou . 10. 

A.10. Návrh koncepce dopravy 

Kapitola není dot ena  zm nou . 10. 

A.11. Návrh koncepce technické infrastruktury 

A.11.1. Návrh vodního hospodá ství 

Podkapitola není dot ena  zm nou . 10. 

 

A.11.2. Návrh energetiky a spoj  

Podkapitola není dot ena  zm nou . 10. 

A.12. Životní prost edí 

Kapitola není dot ena  zm nou . 10. 

A.13. Požadavky z hlediska ochrany p dního fondu, ložisek nerost , kulturních 
památek,  zájmy civilní obrany a tras nad azených  systému dopravního 
a technického vybavení území 

A.13.1.Vyhodnocení záboru zem d lského a lesního p dního fondu 

viz kap. E. od vodn ní 

A.13.5.Ochrana tras nad azených systém  dopravního a technického vybavení území 

Kapitola není dot ena  zm nou . 10. 
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A.14. Ve ejné prosp šné stavby, opat ení ve ve ejném zájmu 

Kapitola není dot ena  zm nou .10. 

A.15. Etapizace  

Kapitola není dot ena  zm nou .10. 

A.16. Urbanistická ekonomie 

Kapitola není dot ena  zm nou .10. 

A.17. Záv r, doporu ení dalšího postupu p i zpracovávaní  podrobn jší ÚPD na 
jednotlivá problémová území m sta 

Kapitola není dot ena  zm nou .10. 

A.18. Doporu ení jak pracovat s územním plánem 

Kapitola není dot ena  zm nou .10. 

A.19. Seznam zkratek použitých v textové ásti 

Kapitola není dot ena zm nou .10. 

A.20. Údaje o po tu list  zm ny územního plánu a po tu výkres  k n mu 
p ipojené grafické ásti 

Vložení nové kapitoly na záv r textové ásti souvisí s pot ebou srozumiteln  vymezit rozsah 
provedených zm n v len ní na výrokovou ást a od vodn ní.   

D) INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIV  NA UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ ÚZEMÍ 

V rámci zpracování zm ny územního plánu obce Bohumín .10 nebyly posuzovány vlivy na 
udržitelný rozvoj území.  

E) VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDANÝCH D SLEDK  ZM NY ÚZEMNÍHO 
PLÁNU NA ZEM D LSKÝ P DNÍ FOND A POZEMKY UR ENÉ K PLN NÍ 
FUNKCE LESA. 

Vyhodnocení záboru p dy pro zm nu územního plánu je zpracováno podle zákona  
. 231/1999 Sb., o ochran  zem d lského p dního fondu (úplné zn ní jak vyplývá 

z pozd jších zm n),  vyhlášky MŽP . 13/1994 Sb., kterou se upravují  n které podrobnosti 
ochrany  ZPF,  Metodického pokynu MŽP R ( j. OOLP/1076/96)  k odnímání p dy ze ZPF 
a zákona 289/1995 Sb. o lesích a o zm n  a o dopln ní n kterých zákon  (lesní zákon). 
 
Podklady: 

– údaje z podklad  Katastru nemovitostí – www.nahlizenidokn.cz  - zá í 2010 
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Zm nou . 10 se do vyhodnocení záboru p dy dopl uje jedna nová plocha – 10/1 – IV, ur ená 
pro individuální bydlení. 

Zábor p dy se Zm nou . 10 zvyšuje celkem o  1,72 ha, z toho je 1,50 ha zem d lských 
pozemk  – trvalé travní porosty.  
Zem d lské pozemky navržené k záboru nemají z hlediska zem d lské výroby velký význam. 
Jedná se o samostatnou parcelu odd lenou od okolního zem d lského p dního fondu  
stávající zástavbou. 
Meliorace – zábor odvodn ných zem d lských pozemk  se pro zm nu . 10 nep edpokládá. 

 

P edpokládané odn tí p dy podle funk ního len ní ploch 

tabulka . 1 
ozna ení zm ny, 

funkce 
celková 
vým ra 

z toho pozemky 
 

z celkového odn tí 
zem d lských pozemk  

 p dy 
 ha 

nezem d lské 
ha 

lesní 
ha 

zem d lské 
ha 

orná 
ha 

zahrady 
 ha 

TTP 
ha 

10/1 - IV 1,72 0,22 - 1,50 - - 1,50 
 

P edpokládané odn tí zem d lských pozemk  ze ZPF 

                                                                                                                                          tabulka . 2 
katastrální území ozna ení zm ny, 

funkce 
odn tí 

zem d lských 
pozemk    ha 

druh 
pozemku 

kód  
BPEJ 

t ída 
ochrany 

 

odvodn ní 
ha 

Záblatí u Boh.  10/1 – IV 1,50 7 6.43.00 I - 
 
Vysv tlivky: 
druh pozemku: 7 - trvalé travní porosty 
funk ní len ní: IV - individuální bydlení 

   
 
 
 

II.B. GRAFICKÁ ÁST OD VODN NÍ 

Grafická ást od vodn ní zm ny . 10 Územního plánu sídelního útvaru Bohumín, 
zpracovaná jako samostatný výkres, je nedílnou sou ástí tohoto opat ení obecné povahy jako 
jeho p íloha . 2: 

B.7. Vyhodnocení záboru zem d lské a lesní p dy. 
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POU ENÍ 

Proti zm n  . 10 Územního plánu sídelního útvaru Bohumín vydané formou opat ení obecné 
povahy nelze podat opravný prost edek (§ 173 odst. 2 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve 
zn ní pozd jších p edpis ). 

Ú INNOST 

Toto opat ení obecné povahy nabývá ú innosti patnáctým dnem po dni vyv šení ve ejné 
vyhlášky, tj. dne 6.5.2011. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Vícha      Ing. Lumír Macura 
starosta m sta       místostarosta m sta 



 



 



 
 
 
 
 



 



 





 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 



M stský ú ad Bohumín 
Odbor rozvoje a investic, odd lení rozvoje a územního plánování 

P ÍLOHA . 3  Opat ení obecné povahy .    /2011 

Vyhodnocení projednání návrhu podle § 53 stavebního zákona 
ZM NY . 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BOHUMÍN 

I. s dot enými orgány 
II. se sousedními obcemi 
III. s ostatními orgány a právnickými osobami 
IV. s krajským ú adem 
 

Charakter vyhodnocení stanovisek, vyjád ení, p ipomínek a námitek: 1. je již v návrhu obsažen a ešen 
 2. je nyní dopln n do návrhu 
 3. neakceptuje se 
 4. není p edm tem ešení  
 5. je informativního charakteru 
 6. bere se na v domí 
 
Druh dokumentu: S... stanovisko 
 V... vyjád ení 
 P... p ipomínka 
 N... námitka 

B ezen 2011 
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I. Dot ené orgány 

Stanovisko Po . 
íslo 

Obsah  

druh vyhodnocení 

Vyhodnocení 

I.1. Ministerstvo životního prost edí, odbor výkonu státní správy IX, s. legií 5, Ostrava, .j. 1442/580/10,87597/ENV, sp.zn. 000383/A-10 ze dne 25.11.2010 

 

Ministerstvo jako dot ený orgán podle § 15 odst. 2 zákona . 
44/1988 Sb., o ochran  a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , a § 13 odst. 2 zákona . 
62/1988 Sb., o geologických pracích, ve zn ní pozd jších 
p edpis , sd luje po prostudování návrhu následující: 

Dne 29.7.2009 nabylo právní moci rozhodnutí ministerstva .j. 
580/263c/ENV/09 ze dne 3.7.2009 ve v ci zm ny podmínek 
ochrany ložisek v chrán ném ložiskovém území eské ásti 
Hornoslezské pánve. Je tedy nutné v textové ásti územního 
plánu Bohumín uvést a v grafické ásti zakreslit plochy podle 
tohoto rozhodnutí. 

Ve zbývající ásti území m sta Bohumín, do které zasahuje výše 
zmín ná oblast zm n podmínek ochrany, platí nadále podmínky 
podle rozhodnutí ministerstva .j. 880/2/667/22/A-10/1997/98 
ze dne 27.3.1998 o zm n  podmínek ochrany ložisek erného 
uhlí v ásti chrán ného ložiskového území eské ásti 
Hornoslezské pánve. 

S 4 Zm na . 10 ÚP respektuje stávající podmínky ochrany 
ložisek v chrán ném ložiskovém území p íslušné ásti 
Hornoslezské pánve. Hranice chrán ného ložiskového území 
se nem ní a je nadále sou ástí grafické ásti územního 
plánu. 

I.2. Ministerstvo životního prost edí, Vršovická 1442/65, Praha 10 

 
K návrhu se nevyjád ili.    

I.3. Ministerstvo dopravy, náb eží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 - Nové M sto 

 
K návrhu se nevyjád ili.    

I.4. 
Ministerstvo vnitra, Nad štolou 936/3, Praha 7- Holešovice, odd lení  státních hranic s všeobecné správy .j. MV-93819-5/OSM-2010 ze dne 
22.10.2010 

 

Na základ  vašeho oznámení, .j. MUBO/48822/2010, ze dne 6. 
10. 2010 a po prov ení u odborných garant  Ministerstva vnitra 

R jednotlivých sledovaných jev  (81  82  110 a 112) vám 
sd luji, že k vašemu návrhu zm ny . 10 územního plánu 
sídelního útvaru Bohumín nebyly uplatn ny žádné p ipomínky. 

Naše stanovisko je bez vyjád ení HZS Moravskoslezského 

S 6 Bere se na v domí. Stanovisko je bez p ipomínek. 
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kraje, který je dle zákona . 239/2000 Sb. a zákona . 186/2006 
Sb., samostatným dot eným orgánem v územním a stavebním 
ízení. 

Sou asn  upozor ujeme na skute nost, že v metodickém návodu 
Standard sledovaných jev  pro územn  analytické podklady 
obcí – u sledovaného jevu . 112 je dopln na jako další 
poskytovatel: Krajské editelství policie p íslušného kraje, t.j. 
K P Moravskoslezského kraje. D vodem je skute nost, že 
v souladu s ustanovením § 119 odst. 5 písm. a) zákona 
. 273/2008 Sb. o Policii R se ur uje, že dnem 1. ledna 2009 je 

organiza ní složkou státu Krajské editelství policie 
Moravskoslezského kraje, I  75151502, se sídlem ul. 30. dubna 
1682/24, 728 99 Moravská Ostrava. 

Majetek, ke kterému má p íslušnost hospoda ení K P 
Moravskoslezského kraje, je pro obec Bohumín, k. ú. Bohumín, 
uveden na LV 1130. 

Ministerstvo vnitra má v obci Bohumín, k. ú. Starý Bohumín, 
v p íslušnosti hospoda ení nemovitý majetek uveden na LV 774. 

I.5. Ministerstvo pr myslu a obchodu R, Na Františku 32, Praha, zn. 38248/2010/03100 ze dne 12.10. 2010 

 Z hlediska p sobnosti MPO ve v ci využívání nerostného 
bohatství a t žby nerostných surovin neuplat ujeme podle 
ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona k výše uvedené 
územn  plánovací dokumentaci žádné p ipomínky. 

S 6 Bere se na v domí. Stanovisko je bez p ipomínek. 

I.6. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostrav , územní pracovišt  Karviná, T reškovové 2206, Karviná,  
.j. HOK/KA-4053/2.5/10 ze dne 2.11.2010 

 Podáním zaevidovaným územním pracovišt m v Karviné dne 
13.10.2010 pod podacím íslem 4053 oznámil M stský ú ad 
Bohumín, odd lení rozvoje a územního plánování spole né 
projednávání návrhu zm ny . 10 územního plánu sídelního 
útvaru Bohumín. 

Po prostudování podklad  sd luje Krajská hygienická stanice 
Moravskoslezského kraje jako dot ený správní ú ad ve smyslu 
§ 77 zákona . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví a o 
zm n  n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších 
p edpis , ve spojení s § 47 odst. 2 zákona . 183/2001 Sb., o 
územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní 
pozd jších p edpis , sd luje, že s návrhem zm ny . 10 
územního plánu sídelního útvaru Bohumín souhlasí. 

Návrh zadání zm ny . 10 byl Krajskou hygienickou stanicí 

S 
 
 

 

6 
 
 

 

Bere se na v domí. Stanovisko je bez p ipomínek. 
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MSK posouzen a bylo vydáno vyjád ení pod .j. HOK/KA-
1437/2.5/10 ze dne 5. 5. 2010. 

Návrh zm ny . 10 územního plánu sídelního útvaru Bohumín 
eší vy len ní území mezi ulicemi Rychvaldská a Anenská 

v k.ú. Záblatí u Bohumína pro zástavbu rodinnými domy. Cílem 
zm ny je vy ešit nedostatek disponibilních pozemk  ur ených 
územním plánem k zástavb  individuálního bydlení. Plocha o 
vým e cca 1,8 ha bude vymezena v návaznosti na zastav né 
území, zástavba nebude rozši ována sm rem do volné krajiny. 
Jsou formulovány požadavky na technickou infrastrukturu 
v etn  splaškové kanalizace. Návrh zm ny . 10 byl projednán 
p i spole ném jednání dne 1. 11. 201 na M Ú v Bohumín  bez 
p ipomínek. 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostrav , územní pracovišt  Karviná, T reškovové 2206, Karviná,  
.j. HOK/KA-822/2.5/11 ze dne 23.2.2011 – VE EJNÉ PROJEDNÁNÍ 

Návrh zadání zm ny . 10 územního plánu sídelního útvaru 
Bohumín byl Krajskou hygienickou stanicí MSK posouzen 
a bylo vydáno vyjád ení pod .j. HOK/KA-1437/2.5/10 ze dne 
5.5.2010. 

Návrh zm ny . 10 územního plánu sídelního útvaru Bohumín 
byl Krajskou hygienickou stanicí posouzen a k tomuto návrhu 
zm ny bylo vydáno stanovisko pod .j. HOK/KA-4053/2.5/10 
ze dne 2.11.2010.  

Stanoviska z stávají nadále v platnosti. 

S 6 Bere se na v domí. 

I.7. Krajský ú ad Moravskoslezského kraje, odbor životního prost edí a zem d lství - KOORDINOVANÉ STANOVISKO, 28. íjna 117, Ostrava, 
.j. MSK 166803 (zn. ŽPZ/40845/2010/Ham) ze dne 16.11. 2010 

1. Zákon . 20/1978 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní 
pozd jších p edpis : 

Ve ejné zájmy vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana je 
v p sobnosti krajského ú adu, nejsou dot eny. 

S 6 Bere se na v domí.  

2. Zákon . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
zn ní pozd jších p edpis : 

Krajský ú ad uplat uje k návrhu zm ny . 10 Územního plánu 
sídelního útvaru Bohumín stanovisko, nebo  se dotýká zájm  
silnice III/4711 (ul. Rychvaldská): Krajský ú ad se zm nou . 10 
souhlasí. 

Od vodn ní: 
Prostudováním podklad  návrhu zm ny . 10 Územního plánu 
sídelního útvaru Bohumín bylo zjišt no, že jejím p edm tem je 
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Bere se na v domí. 
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prov ení území mezi ulicemi Rychvaldská a Anenská v k.ú. 
Záblatí u Bohumína s tím, že eší nedostatek pozemk  ur ených 
k zástavb  individuálního bydlení. 

Upozorn ní: 
Krajský ú ad upozor uje, že pozemky navržené touto zm nou 
k zástavb  individuálního bydlení musí spl ovat obecná 
pravidla: P i navrhování ešení dopravní obslužnosti území 
ur eného pro bydlení (úpravy k ižovatek, napojení nové bytové 
zástavby, optimalizace sít  místních komunikací, dopln ní 
chodník  apod.) s odkazem na § 20 vyhlášky . 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, je pot eba dodržet 
soulad komunika ního systému pozemních komunikací 
s platnou SN 73 6110 Projektování místních komunikací a 

SN 736102 Projektování k ižovatek na pozemních 
komunikacích a dále je nutno stanovit minimální ší i uli ního 
prostoru (zejména odstup oplocení a dalších pevných p ekážek) 
s ohledem na provoz na budoucích pozemních komunikacích, 
nezbytné manipula ní plochy zimní údržby (plochy pro 
odklízení sn hu), rozhledy v k ižovatkách, p ípojky 
infrastruktury, apod. Dále krajský ú ad upozor uje, že p i 
stanovení ší e uli ního prostoru je nutno respektovat i podmínky 
pro stanovení nejmenší ší e ve ejného prostranství dle § 22 
citované vyhlášky. Ve vztahu k uvedenému krajský ú ad 
up ednost uje napojení nových zastavitelných ploch na místní i 
ve ejn  p ístupné ú elové komunikace, výjime n  na silnici 
III/4711. V rámci prov ování území nelze opomenout i 
posouzení ochrany obyvatel p ed škodlivými ú inky hluku a 
vibrací, zp sobeného provozem na pozemních komunikacích dle 
zákona . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví a o zm n  
n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis . 
Uvedené požadavky lze zahrnout do podmínek funk ního 
využití vymezených zastavitelných ploch. 
Krajský ú ad upozor uje, že dle § 40 odst. 2 písm. g) zákona o 
pozemních komunikacích, uplat uje stanovisko k územním 
plán m z hlediska ešení místních komunikací obecní ú ad obce 
s rozší enou p sobností – M stský ú ad Bohumín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Uvedené upozorn ní je nad rámec ešení v územním plánu. 
Doložení souladu konkrétního zám ru s požadavky 
zvláštního právního p edpisu bude ešeno v pr b hu 
správního ízení p i umís ování staveb (územní ízení). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. Zákon . 289/1995 Sb., o lesích a o zm n  a dopln ní 
n kterých zákon  (lesní zákon), ve zn ní pozd jších 
p edpis :  

Ve ejné zájmy, chrán né uvedeným zákonem v p sobnosti 
krajského ú adu, nejsou dot eny. V návrhu zm ny . 10 ÚP 

S 6 Bere se na v domí. Stanovisko je bez p ipomínek. 
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sídelního útvaru Bohumín se nep edpokládá zábor pozemk  
ur ených k pln ní funkcí lesa. 

2. Zákon . 254/2001 Sb., o vodách a o zm n  n kterých 
zákon  (vodní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis :  

Krajský ú ad jako dot ený orgán podle § 107 písm. a) vodního 
zákona s p edloženým návrhem zm ny územního plánu 
souhlasí. 

S 6 Bere se na v domí. Stanovisko je bez p ipomínek. 

3. Zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n  a n kterých 
dalších zákon , ve zn ní pozd jších p edpis :  

Ve ejné zájmy, chrán né uvedeným zákonem v p sobnosti 
krajského ú adu, nejsou dot eny. 

S 6 Bere se na v domí. 

4. Zákon . 334/1992 Sb., o ochran  zem d lského p dního 
fondu, ve zn ní pozd jších p edpis  zákon . 334/1992 Sb., 
o ochran  zem d lského p dního fondu, ve zn ní 
pozd jších p edpis : 

Krajský ú ad posoudil p edložený návrh zm ny na základ  
kompetencí daných § 17a zákona . 334/1992 Sb., o ochran  
zem d lského p dního fondu, ve zn ní pozd jších p edpis  
(dále jen „zákon o ochran  zem d lského p dního fondu“). 
Z p edloženého vyhodnocení je z ejmé, že zám rem dojde ke 
zm n  funk ního využití území o vým e 1,5 ha. Krajský ú ad 
posoudil požadavek z hlediska zásad daných § 4 zákona o 
ochran  zem d lského p dního fondu a v souladu s postupy 
danými ust. § 5 tohoto zákona s p edloženým návrhem souhlasí. 

Od vodn ní: 

Krajský ú ad vzal p i tomto posouzení do úvahy p edevším 
menší požadavek p edpokládaného záboru a skute nosti, že 
dot ené území navazuje na stávající zástavbu v území. 

Upozorn ní: 

Krajský ú ad sou asn  konstatuje, že uvedené stanovisko 
nenahrazuje postup dle ust. § 9 zákona o ochran  zem d lského 
p dního fondu, který bude uplatn n p i vlastním vyn tí 
dot eného území. Až do této fáze postupu je nezbytné ádn  
zem d lskou p du využívat a udržovat. 

S 6 Bere se na v domí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bere se na v domí. Vlastní vyn tí p íslušné ásti území je 
nad rámec ešení v územním plánu. Postup dle § 9 zákona 
o ochran  ZPF (tj. vydání souhlasu k odn tí p dy orgánem 
ochrany ZPF) bude uplatn n v navazujícím stupni správního 
ízení. 

5. Zákon . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny, ve 
zn ní pozd jších p edpis :  

Krajský ú ad, p íslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) 
zákona . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny, ve 

S 6 Bere se na v domí. Stanovisko je bez p ipomínek. 
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zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon o ochran  
p írody a krajiny“), souhlasí s návrhem . 10 územního 
plánu sídelního útvaru Bohumín. 

Od vodn ní: 
Krajský ú ad podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona . 
114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny, ve zn ní 
pozd jších p edpis  (dále jen „zákon o ochran  p írody a 
krajiny“), uplat uje stanoviska k územním plán m obcí 
s rozší enou p sobností z hlediska zájm  chrán ných tímto 
zákonem. Zm na územního plánu, spo ívající ve vymezení 
plochy pro individuální bydlení a dopln ní technické 
infrastruktury v m stské ásti Záblatí, neovlivní zájmy 
ochrany p írody a krajiny ve smyslu ust. § 2 zákona o 
ochran  p írody a krajiny. 

6. Zákon . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní 
prost edí a o zm n  n kterých souvisejících zákon  (zákon 
o posuzování vliv  na životní prost edí), ve zn ní 
pozd jších p edpis : 

Ve ejné zájmy, chrán né uvedeným zákonem v p sobnosti 
krajského ú adu, nejsou dot eny. 

S 6 Bere se na v domí. 

7. Zákon . 86/2002 Sb., o ochran  ovzduší a o zm n  
n kterých zákon  (zákon o ochran  ovzduší), ve zn ní 
pozd jších p edpis :  

Zájmy ochrany ovzduší uplat ované krajským ú adem dle 
ustanovení § 48 odst. 1 písm. w) zákona o ochran  ovzduší 
nejsou touto zm nou územního plánu dot eny. P edložená 
dokumentace zm ny . 10 územního plánu Bohumín 
neobsahuje návrh umíst ní stacionárních zdroj  
zne iš ování ovzduší. 

S 6 Bere se na v domí. Návrh na umíst ní stacionárních zdroj  
zne iš ování ovzduší je nad rámec ešení v územním plánu – 
bude ešeno v p íslušném správním ízení podle stavebního 
zákona. 

8. zákon . 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 
zp sobených vybranými nebezpe nými chemickými 
látkami a chemickými p ípravky a o zm n  zákona 
. 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví a o zm n  

n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších 
p edpis , a zákona . 320/2002 Sb., o zm n  a zrušení 
n kterých zákon  v souvislosti s ukon ením innosti 
okresních ú ad , ve zn ní pozd jších p edpis  (zákon 
o prevenci závažných havárií):  

Ve ejné zájmy, vyplývající ze zákona o prevenci závažných 
havárií, které hájí krajský ú ad podle § 32 odst. 2 téhož 

S 6 Bere se na v domí.  
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zákona, nejsou zám rem dot eny. Posuzovaná zm na ne eší 
žádný objekt ani za ízení s nebezpe nými chemickými 
látkami ve smyslu zákona o prevenci závažných havárií. 
Jedná se o stavby pro individuální bydlení. 

Upozorn ní: 

Krajský ú ad upozor uje, že ve m st  Bohumín se nachází 
objekt za azený do skupiny B – BOCHEMIE a.s. a pro 
tento objekt je stanovena zóna havarijního plánování. 
Posuzovaná zm na zasahuje svým územím do této zóny 
havarijního plánování objektu BOCHEMIE a.s. 

 
 
 
 

 

Záv r: 

Krajský ú ad zkoordinoval díl í stanoviska dle jednotlivých 
úsek  ve ejné správy, v nichž chrání dot ené ve ejné zájmy, 
a na základ  výše uvedeného s návrhem zm ny . 10 územního 
plánu sídelního útvaru Bohumín souhlasí, p i respektování 
upozorn ní uvedených v tomto stanovisku. 

S 6 Bere se na v domí. 

I.8. M stský ú ad Bohumín, odbor rozvoje a investic – odd lení rozvoje a územního plánování – KOORDINOVANÉ STANOVISKO, 
zn. MUBO/48941/2010/RAI/Fa ze dne 30.11.2010 

 • M stský ú ad Bohumín, odbor dopravy, jako silni ní 
správní ú ad p íslušný podle § 40 odst. 1 zákona . 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších 
p edpis  (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a 
dle § 77 zákona . 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o zm n  n kterých zákon , po posouzení 
žádosti, kterou dne 18.10.2010 podal M stský ú ad 
Bohumín, odbor rozvoje a investic, Masarykova 158, 735 
81 Bohumín, (dále jen „žadatel“), ve v ci: Návrh zadání 
zm ny . 10 Územního plánu sídelního útvaru Bohumín 
vydává toto vyjád ení: Po prozkoumání p iložené 
dokumentace nemá námitek. 

• Ve smyslu § 106 odst. 2 zákona . 254/2001 Sb. o vodách a 
o zm n  n kterých zákon , v platném zn ní je p íslušný 
k vydání stanoviska vodoprávní ú ad Krajského ú adu 
Moravskoslezského kraje. 

• Dle zákona . 334/1992 Sb., o ochran  zem d lského 
p dního fondu (ZPF), ve zn ní pozd jších p edpis , je 
odbor životního prost edí dot eným orgánem na úseku 
ochrany ZPF. Zájmem ochrany ZPF je minimalizace záboru 
a respektování zásad ochrany zem d lské p dy daných § 4 

S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
 
 
 
 

P 
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6 
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• Bere se na v domí. Stanovisko je bez p ipomínek. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Bere se na v domí. Krajský ú ad MSK jako do ený 
orgán vydal p íslušné stanovisko. 

 
 

• K uplatn ní stanoviska k územn  plánovací 
dokumentaci je dle § 17a zákona . 334/1992 Sb., 
o ochran  zem d lského p dního fondu je p íslušný 
krajský ú ad.  
P i zpracování návrhu zm ny . 10 byly respektovány 
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a § 5 zákona. Po izovatel musí dbát t chto zásad a 
navrhovat nejvhodn jší ešení z hlediska ochrany ZPF. 
V p ípad  nezbytnosti p edpokládaných zábor  je nutno 
sm ovat požadavky na stávající zástavbu s up ednostn ním 
využití proluk a nezastav ných ástí sídelního útvaru. 

 

 

 

 

• Dle zákona . 289/1995 Sb. o lesích a o zm n  n kterých 
zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , je odbor životního 
prost edí dot eným orgánem na úseku ochrany lesa. 
V p ípad , že se ve zm n  p edpokládá zábor lesních 
pozemk , je pot eba vypracovat p ípadné návrhy k odn tí 
a omezení PUPFL a tyto navrhovat jen za podmínky, že 
navrhovaný zábor nelze ešit umíst ním navrhované plochy 
mimo PUPFL. 

• Dle zákona . 114/1992 Sb., o ochran   p írody a krajiny, ve 
zn ní pozd jších, dle ustanovení § 77 odst. 1, písm. q) je 
odbor životního prost edí dot eným orgánem na úseku 
ochrany p írody, zm nou nebudou dot eny zájmy ochrany 
p írody. 

• Dle zákona . 185/2001 Sb. o odpadech a o zm n  
n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , dle 
ustanovení § 79 odstavce 1, písm. j) je odbor životního 
prost edí dot eným orgánem v oblasti odpadového 
hospodá ství. 

• Dle zákona . 86/2002 Sb., o ochran  ovzduší a o zm n  
n kterých dalších zákon  (zákon o ochran  ovzduší), ve 
zn ní pozd jších p edpis , dle ustanovení § 50 odst. 1 a) je 
odbor životního prost edí dot eným orgánem na úseku 
ochrany ovzduší pro malé stacionární zdroje zne iš ování 
ovzduší. 
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6 

zásady ochrany ZPF (§ 4 a 5 zákona o ochran  ZPF), 
zárove  návrh obsahuje vyhodnocení p edpokládaných 
d sledk  zm ny ÚP na ZPF (vyhodnocení záboru p dy). 
Vlastní odn tí p íslušné ásti území je nad rámec ešení 
v územním plánu. Postup dle § 9 zákona o ochran  ZPF 
(tj. vydání souhlasu k odn tí p dy p íslušným orgánem 
ochrany ZPF) bude uplatn n v navazujícím stupni 
správního ízení. Souhlas bude závazným stanoviskem 
podle zákona .500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní 
pozd jších p edpis . 

• Bere se na v domí. V návrhu zm ny . 10 ÚP sídelního 
útvaru Bohumín se nep edpokládá zábor pozemk  
ur ených k pln ní funkcí lesa. 

 

 

 

 

• Bere se na v domí. Stanovisko je bez p ipomínek. 

 

 
 
 
• Bere se na v domí. Nakládání s odpady na nov  vzniklé 

ploše pro individuální bydlení bude ešeno v p íslušném 
stupni správního ízení. 

 
 

• Bere se na v domí. Návrh na umíst ní malých 
stacionárních zdroj  zne iš ování ovzduší je nad rámec 
ešení v územním plánu – bude ešeno v p íslušném 

správním ízení podle stavebního zákona. 
 

 
I.9. Obvodní bá ský ú ad v Ostrav , Veleslavínova 18, Ostrava 

 K návrhu se nevyjád ili.    

I.10. eská republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa, Svatoplukova 2687/84, Brno - Židenice, .j. 3780-7742/18578/2010 - 
1383 - ÚP-OL ze dne 18.10.2010 
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 Ve smyslu § 175 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním ádu (stavební zákon) a zákona . 222/1999 Sb., 
o zajiš ování obrany eské republiky v platných zn ních 
a v souladu s resortními p edpisy (na teritoriu okres  Brno-
m sto, Brno-venkov, Blansko, B eclav, Hodonín, Krom íž, 
Prost jov, T ebí , Uherské Hradišt , Vyškov, Zlín, Znojmo a 
Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Ji ín, Olomouc, 
Opava, Ostrava, P erov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno 
vyhodnocení výše uvedené akce. 

eská republika – Ministerstvo obrany zastoupená VUSS Brno, 
jako v cn  a místn  p íslušná ve smyslu § 6 odst. 1 písm. h) 
zákona . 222/1999 Sb., jejímž jménem jedná editel VUSS 
Brno Ing. Jaroslav Valchá , na základ  pov ení ministryn  
obrany .j. 2566/2007-8764 ze dne 2. ledna 2008, ve smyslu § 7, 
odst. 2 zákona . 219/2000 Sb. vydává závazné stanovisko. 
VUSS Brno s p edloženým návrhem zm ny . 10 územního 
plánu sídelního útvaru Bohumín souhlasí. Návrh územního 
plánu není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany.  

S 6 Bere se na v domí. Stanovisko je bez p ipomínek. 

I.11. R - Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Moravskoslezský kraj, Provozní 1, Ostrava - T ebovice, zn. DZ/2354/10/P-249/80.103/Dr ze 
dne 5.11.2010 
V souladu s § 50 zákona . 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
zn ní pozd jších p edpis  a podle zákona . 406/2000 Sb. 
o hospoda ení energií (§ 13, odst. 3), ve zn ní pozd jších 
p edpis  Vám k návrhu zm ny . 10 Územního plánu sídelního 
útvaru Bohumín sd lujeme, že není v rozporu s ochranou našich 
zájm . 

Souhlasíme s návrhem zadání zm ny ÚP a neuplat ujeme žádné 
námitky proti jeho schválení. 

S 6 Bere se na v domí. Stanovisko je bez p ipomínek. 

Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Moravskoslezský kraj, Provozní 1, Ostrava - T ebovice, zn. DZ/108/11/P-10/80.103/Dr ze dne 
10.2.2010 – VE EJNÉ PROJEDNÁNÍ 

 

V souladu s § 50 zákona . 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
zn ní pozd jších p edpis  a podle zákona . 406/2000 Sb. 
o hospoda ení energií (§ 13, odst. 3), ve zn ní pozd jších 
p edpis  Vám k návrhu zm ny . 10 Územního plánu sídelního 
útvaru Bohumín sd lujeme, že není v rozporu s ochranou našich 
zájm . 

Souhlasíme s návrhem zm ny ÚP a neuplat ujeme žádné 
námitky proti jeho schválení. 

S 6 Bere se na v domí. Stanovisko je bez p ipomínek. 
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I.12. Hasi ský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, Ostravská 883/8, Karviná 

 K návrhu se nevyjád ili.  
 

 
 

 
 

I.13. Pozemkový ú ad Karviná, K. Sliwky 149, Karviná-Fryštát 

 K návrhu se nevyjád ili.    

I.14. Policie eské republiky, Krajské editelství Policie Moravskoslezského kraje, odbor správy majetku, 30. dubna 24, Ostrava 

 K návrhu se nevyjád ili.    

II. Sousední obce 

Vyjád ení Po . 
íslo 

Obsah  

Druh Vyhodnocení 

 

Statutární m sto Ostrava, Rada m sta, Prokešovo nám stí 8, Ostrava, zn. SMO/026002/11/ÚHA/Pol ze dne 16.2.2011 – VE EJNÉ PROJEDNÁNÍ II.1. 

Statutární m sto Ostrava obdrželo oznámení o projednávání 
návrhu zm ny . 10 Územního plánu sídelního útvaru Bohumín. 
Po prostudování výše uvedené zm ny rada m sta sd luje, že 
nemá žádné p ipomínky k návrhu zm ny . 10 Územního plánu 
sídelního útvaru Bohumín. 

P 6 M sto Ostrava (sousední obec) neuplat uje k návrhu zm ny 
. 10 žádné p ipomínky. 

M sto Orlová, Osvobození 796, Orlová - Lutyn  II.2. 

K návrhu se nevyjád ili.    

M sto Rychvald, Orlovská 678, Rychvald II.3. 

K návrhu se nevyjád ili.    

Obec Dolní Lutyn  II.4. 

K návrhu se nevyjád ili.    

II.5. Obec Šilhe ovice, St ední 305, Šilhe ovice 
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K návrhu se nevyjád ili.    

III. Ostatní orgány a právnické osoby 
Vyjád ení Po . 

íslo 
Obsah  

Druh Vyhodnocení 

Vyhodnocení 

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líše ská 33a, Brno, zn. UP/4446/10 ze dne 26.10.2010  III.1. 

Upozor ujeme, že v blízkosti ešeného území je navržena dle 
koordina ní studie VRT 2003 výhledová trasa vysokorychlostní 
trat  (VRT) - viz p íloha. Respektujte územní ochranu koridoru 
VRT. 

V rámci širších dopravních vztah  upozor ujeme také na 
blízkost celostátní dvoukolejné elektrifikované železni ní trat  
.270. Respektujte vyjád ení Správy železni ní dopravní cesty, 

s.o. (SŽDC), Dlážd ná 1003/7, 110 00 Praha 1 (zn. 50820/10-
OKS) ze dne 8.10.2010. 

Dále upozor ujeme, že výhledov  je v blízkosti projednávaného 
území uvažováno s trasou pr plavu Dunaj – Odra – Labe, který 
je chrán n ve smyslu usnesení Vlády eské republiky 4. 929 ze 
dne 20.7.2010 o Politice územního rozvoje R 2008. 

Výhledové zájmy námi sledované sít  silni ní a letecké dopravy 
nejsou uvedeným návrhem zm ny . 10 ÚPN SÚ Bohumín 
dot eny. 

K návrhu zm ny . 10 ÚPN SÚ Bohumín nemáme další 
p ipomínky. 

P 6 Všechny uvedené p ipomínky jsou v návrhu zm ny 
územního plánu ešeny. Návrh respektuje ochranná pásma 
dopravní infrastruktury, koridor navržené trasy VRT 
i územní rezervu pro pr plav Dunaj - Odra - Labe. 

Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace, Dlážd ná 1003/7, Praha, zn. 50820 /10-OKS ze dne 8.10.2010 III.2. 

Z hlediska koncepce a výhledu železni ní dopravní cesty a 
železni ní infrastruktury Vám vydáváme následující stanovisko: 

ešeným katastrálním územím je vedena dvoukolejná 
elektrifikovaná železni ní tra  ís 270 P erov – Bohumín, která 
je ve smyslu § 2 zákona . 266/1994 Sb. a v souladu 
s usnesením vlády R . 766 ze dne 20.12.1995 za azena do 
kategorie dráhy celostátní. 

Situace je zde stabilizovaná a nep edpokládají se úpravy trat , 
které by zasahovaly mimo pozemky dráhy. 

Je nutné respektovat stávající stav a ochranné pásmo dráhy, 
které je 60 m od osy krajní koleje. Do tohoto pásma 

P 6 Bere se na v domí. Všechny uvedené p ipomínky jsou 
v návrhu zm ny územního plánu respektovány. Dot ené 
území se nenachází v ochranném pásmu dráhy. 
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nedoporu ujeme navrhovat objekty ur ené k bydlení. 

V p ípad , že návrh zm ny respektuje naše podmínky k zadání, 
tak nemáme dalších p ipomínek. 

IV. Krajský ú ad – posouzení návrhu podle § 51 stavebního zákona 
Krajský ú ad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního ádu a kultury, 28. íjna 117, Ostrava, .j. MSK 202316/2010 
(zn. ÚPS/41418/2010Vok) ze dne 16.12.2010 

 

Krajský ú ad dle § 51 odst. 2 stavebního zákona posoudil 
p edložený návrh ÚPN SÚ z hlediska: 

1. Koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší 
územní vztahy. 

2. Souladu s politikou územního rozvoje a s územn  plánovací 
dokumentací vydanou krajem. 

Navržená plocha IB-18 (individuální bydlení) je vymezena 
uvnit  správního území m sta Bohumín a svým významem ani 
umíst ním neovlivní území z hlediska širších vztah . 
Z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší 
vztahy v území tak nemáme proti ešení zm ny . 10 ÚPN SÚ 
námitek. 

Dále konstatujeme, že p edm t ešení ÚP není v rozporu 
s Politikou územního rozvoje ani s platnou ÚPN VÚC Ostrava 
– Karviná. ešené území se nachází v Politice územního 
rozvoje v oblasti SOB4 Specifická oblast Karvinsko, jejíž 
úkoly a cíle nekolidují s ešením zm ny . 10 ÚPN SÚ. 
V rámci ÚPN VÚC Ostrava – Karviná se na ešeném území 
nenachází žádný zám r. 

Záv r – stanovisko krajského ú adu dle ust. § 51 stavebního 
zákona 

Návrh zm ny . 10 územního plánu sídelního útvaru Bohumín 
byl posouzen v souladu s ustanovením § 51 stavebního zákona, 
není v rozporu s politikou územního rozvoje, nijak nenarušuje 
využívání území, zejména s ohledem na širší vztahy v území, 
a není v rozporu s nad azenou ÚPN VÚC Ostrava – Karviná. 

 

S 
 
 
 
 

 

6 
 
 
 
 

 

Stanovisko krajského ú adu se bere na v domí. Dále 
po izovatel stanovisko dopl uje takto: 

Dne 22.12.2010 byly vydány Zásady územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK), které nabyly 
ú innosti dne 4.2.2011, zárove  pozbyl platnosti Územní 
plán velkého územního celku Ostrava – Karviná (ÚPN 
VÚC). Vzhledem k tomu, že ZÚR MSK p evzaly z ÚPN 
VÚC bez v cné zm ny plochy a koridory pro zám ry na 
území m sta Bohumín a nov  nevymezily plochy a koridory 
nadmístního významu, lze konstatovat, že zám ry sledované 
ZÚR MSK nejsou zm nou . 10 ÚPN SÚ Bohumín dot eny. 

Navržená plocha je vymezena uvnit  správního území m sta 
Bohumín a svým významem ani umíst ním nevyvolává 
pot ebu ešení širších územních vztah . Zm na . 10 ÚPN 
SÚ Bohumín je v souladu se Zásadami územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 


