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Zastupitelstvo města Petřvaldu na svém 23. zasedání dne 28. 2. 2018 usnesením č. 23/5 
rozhodlo o pořízení Změny č. 2 územního plánu Petřvaldu. Důvody pořízení změny územního 
plánu byly především následující požadavky města Petřvaldu: 

- řešit žádosti fyzických a právnických osob 
- regulovat individuální výstavbu v ploše BI 
- omezit limity hlučnosti u staveb a zařízení pro provozování služeb a podnikatelské 

aktivity lokálního významu v ploše BI 
- vyjmenovat stavby a zařízení pro provozování služeb a aktivity lokálního významu jako 

využití přípustné v ploše BI 
- definovat sociální služby v občanském vybavení veřejné infrastruktury lokálního 

významu jako využití hlavní v ploše BI 
- omezit vyjmenované sociální služby v občanském vybavení veřejné infrastruktury 

lokálního významu a zařadit jako využití nepřípustné v ploše BI 
- změnit požadavek na poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťových vod 

k celkové výměře pozemku v případě samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro 
rodinnou rekreaci v závislosti na hydrogeologickém průzkumu vybraných lokalit města 
ve prospěch zvýšení nezastavěných ploch 

Návrh na změnu územního plánu, o němž zastupitelstvo rozhodlo vyhovět a prověřit, je součástí 
tohoto návrhu zadání změny územního plánu. 

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ 

ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE 

A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE, 
JEJÍHO VZTAHU K SÍDELNÍ STRUKTUŘE A DOSTUPNOSTI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

A1) POŽADAVKY NA URBANISTICKOU KONCEPCI, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ PLOŠNÉHO 

A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A NA PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH ZMĚN, VČETNĚ 

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

1. Prověřit soulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací tj. s Politikou územního 
rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnesením vlády ČR č. 276 dne 15. 4. 2015 
a se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění Aktualizace č. 1, 
vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 21. 11. 2018 usnesením č. 9/957. 

2. Aktualizovat vymezení zastavěného území k 31. 5. 2019. V souvislosti s aktualizací 
zastavěného území upravit a zpřehlednit seznam zastavitelných ploch.  

3. Aktualizovat koncepci rozvoje území města. V souladu s požadavky zastupitelstva města 
prověřit vypuštění zastavitelných ploch pro bydlení se zaměřením na jejich redukci. 
Obdobně prověřit i plochy pro bydlení individuální v zastavěném území. V návaznosti na 
to navrhnout pro tyto plochy nové funkční využití.  

4. Vyřešit návaznost nově navržených a rušených ploch na stávající sídlení strukturu. 

5. Navrhnout index intenzity zastavění pozemku, pro celé území města. 

6. Novou stavební činnost podmínit vybudováním dostatečné kapacity dopravní a veřejné 
infrastruktury.   

7. V textové části kapitoly 1.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití:  

- vyjmenovat a definovat sociální služby se zaměřením na nepřípustné zařízení 
občanského vybavení veřejné infrastruktury lokálního významu,  
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- stanovit podmínky pro provozování služeb a podnikatelských aktivit lokálního 
významu. 

8. Prověřit vymezení nové plochy s rozdílným způsobem využití pro zahrady - zeleň 
soukromá.  Určit pro tuto plochu podmínky hlavního, přípustného a nepřípustného využití. 
V návaznosti na změnu koncepce rozvoje území zahrnout do této plochy vhodné pozemky. 

9. Prověřit možnost rozšíření zahrad rodinných domů severně od ulice Okrajová.  

Požadavky na změnu funkčního využití jednotlivých ploch:  

10. Prověřit změnu funkčního využití plochy od pozemku parc. č. 5728/1 v kat. území Petřvald 
u Karviné až po hranici plochy DS ze stávajícího využití BI- bydlení individuální na plochu 
SCx - smíšená obytná chovatelská s možnosti chovu koní a hospodářských zvířat.  

A2) POŽADAVKY NA ZMĚNU KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ 

USPOŘÁDÁNÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A MOŽNOSTI JEJICH ZMĚN 

11. Vyhodnotit potřebu dílčích změn koncepce veřejné infrastruktury v souvislosti 
s  prověřovanými změnami urbanistické koncepce. V případě potřeby navrhnout doplnění 
veřejné infrastruktury. 

A3) POŽADAVKY NA KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ PLOŠNÉHO 

A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A NA PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH ZMĚN, 
VČETNĚ PROVĚŘENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VHODNÉ VYLOUČIT UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, 
ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

12. Vyhodnotit potřebu dílčích změn koncepce uspořádání krajiny v souvislosti 
s  prověřovanými změnami urbanistické koncepce. Zapracovat výstupy z Územní studie 
krajiny správního obvodu ORP Orlová. 

13. Navrženým řešením zachovat kompaktnost zástavby a ochranu volné krajiny s důrazem na 
zachování prostupnosti volné krajiny.  

14. Prověřit soulad s Územní studii Územní systém ekologické stability Moravskoslezského 
kraje.  

B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA 

STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT 

15. Nenavrhovat nové plochy a koridory územních rezerv. 

C.  POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLATNIT 

VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

16. Nevymezovat nové veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace. 

D. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE 

ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, 
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI 

17. Nevymezovat nové plochy a koridory, ve kterých bude rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením 
dohody o parcelaci. 
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E.  POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ 

18. Požadavky se nestanovují a variantní řešení není vyžadováno. 

F. POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA 

USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU 

VYHOTOVENÍ 

19. Návrh Změny č. 2 územního plánu Petřvaldu bude zpracován v souladu se zákonem 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 
s vyhláškou 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, s vyhláškou č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území a s navazujícími právními předpisy, v platném 
znění.  

20. Textová část návrhu Změny č. 2 územního plánu Petřvaldu bude zpracována v rozsahu 
měněných částí územního plánu. Z textu bude jednoznačně patrné, které části územního 
plánu jsou měněny a doplněny.  

21. Grafická část návrhu Změny č. 2 územního plánu Petřvaldu včetně grafické části 
odůvodnění bude pro potřeby projednání zpracována v rozsahu měněných částí 
s jednoznačně identifikovatelnými změnami. 

22. V koordinačním výkrese aktualizovat limity využití území.  

23. Stávající digitální vyhotovení výkresů ve formátu DWG není topologicky korektní. Plochy 
s rozdílným způsobem využití znázorněné ve výkresech obsahují přesahy a nedotahy. Ve 
výkresech je zřejmý posun jak plošných tak liniových prvků oproti použité katastrální mapě. 
Součástí Změny č. 2 územního plánu Petřvaldu a následně také Úplného znění po změně č. 
2 územního plánu Petřvaldu bude oprava grafické části tak aby byla topologicky 
konzistentní s katastrální mapou. 

24. Návrh Změny č. 2 územního plánu Petřvaldu bude předán v počtu 3 vyhotovení. 

G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

25. Vzhledem k charakteru a rozsahu řešeného území se tento požadavek nepředpokládá. 
Nicméně k uplatnění požadavku na vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí 
je kompetentní příslušný dotčený orgán (MSK odbor životního prostředí a zemědělství), 
a to ve fázi projednání návrhu zadání. Případné požadavky na vyhodnocení přepokládaných 
vlivů Změny č. 2 územního plánu Petřvaldu, budou do výsledné verze zadání doplněny na 
základě jeho stanoviska.  
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