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Čl. I 

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo dne 22. 12. 2010 usnesením č. 16/1426 
o vydání Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (nabytí účinnosti dne 4. 2. 2011).  

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo dne 13. 9. 2018 usnesením č. 9/957 o vydání 
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (nabytí účinnosti dne 
21. 11. 2018). 

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo dne 17. 6. 2021 usnesením č. 4/375 o vydání 
Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (nabytí účinnosti dne 31. 7. 
2021). 

Textová část Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění Aktualizací č. 1 a 5, 
vydaných Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje formou opatření obecné povahy, se mění 
takto: 

Kapitola A. 

Beze změn. 

Kapitola B. 

Beze změn. 

Kapitola C. 

Beze změn. 

Kapitola D. 

 

1. V článku 42. se za slova „na obě strany“ vkládají slova „, není-li stanoveno jinak“. 

2. V článku 42. se v tabulce na začátek vkládá nový řádek, který zní: 

OZN. 
ZÁKRESU 

NÁZEV STAVBY + CHARAKTERISTIKA DOTČENÉ 
OBCE 

KATASTRÁ
LNÍ ÚZEMÍ 

VR1 Vysokorychlostní trať (VRT) (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava-Svinov, 
nová stavba hlavní včetně staveb vedlejších a vyvolaných přeložek 
technické a dopravní infrastruktury 

Upřesněné vymezení koridoru 

Koridor vstupuje na území MSK v k. ú. Hynčice u Vrážného a pokračuje 
v souběhu s tělesem dálnice D1 (po jeho severozápadní straně) 
k severovýchodu až do k. ú. Butovice, kde koridor kříží dálnici a odklání se 
k východu. Následně přechází údolí Bílovky a na k. ú. Jistebník se přimyká 
k železniční trati č. 270 a kopíruje její trasu až do prostoru žel. st. Ostrava-
Svinov. Koridor je ukončen v místě křížení železniční trati č. 270 s řekou 
Odrou. 

Šířka koridoru se stanovuje 

 200 m pro celý úsek hranice kraje – Ostrava-Svinov s postupným: 

 rozšířením až na 300 m v k. ú. Vrážné u Oder 

Bílov Bílov 

Hladké 
Životice 

Hladké 
Životice 

Jistebník Jistebník 

Kujavy Kujavy 

Mankovice Mankovice 

Odry Odry 

Ostrava Polanka nad 
Odrou 

Svinov 

Třebovice ve 
Slezsku 
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OZN. 
ZÁKRESU 

NÁZEV STAVBY + CHARAKTERISTIKA DOTČENÉ 
OBCE 

KATASTRÁ
LNÍ ÚZEMÍ 

a k. ú. Mankovice; 

 rozšířením až na 720 m v prostoru severně od Studénky 

v k. ú. Bílov, k. ú. Butovice, k. ú. Studénka nad Odrou 

a k. ú. Velké Albrechtice; 

 zúžením na 150 m v úseku od žst. Jistebník v k. ú. Jistebník po 

křížení se silnicí II/478 v k. ú. Polanka nad Odrou; 

 rozšířením na 340 m v úseku od křížení se silnicí III/4785 po 

křížení s dálnicí D1 v k. ú. Svinov; 

 zúžením na 160 m v úseku od křížení se silnicí I/11 

v k. ú. Svinov po křížení s řekou Odrou v k. ú. Třebovice ve 

Slezsku; 

 zúžením na 70 m v úseku tzv. Vítkovické spojky v k. ú. Svinov. 

Požadavky na využití území 

 Vytvořit územní podmínky pro: 

 umístění vysokorychlostní tratě příslušných parametrů včetně 

vedlejších staveb a vyvolaných přeložek technické a dopravní 

infrastruktury; 

 minimalizaci střetu s územím EVL a PO Poodří, s biotopy 

předmětů ochrany a typy evropských stanovišť; 

 minimalizaci střetu s potravními biotopy a hnízdišti motáka 

pochopa;  

 izolační výsadbu autochtonních druhů stromů (izolační pás 

zeleně) a realizaci opatření pro ochranu biotopů motáka pochopa;  

 realizaci náhradních nebo doplňkových terestrických biotopů 

(úkrytů) pro čolka velkého a případně i další druhy, které jsou 

předmětem ochrany EVL, jako kompenzaci za zabrané biotopy; 

 realizaci migračních objektů nebo jiných opatření zajišťujících 

migrační prostupnost tělesa VRT v prostoru vymezených 

dálkových migračních koridorů pro velké savce, a to v návaznosti 

na těleso dálnice D1, 

 křížení vodních toků dostatečně kapacitními mostními objekty 

s ohledem na nezhoršení odtokových poměrů, 

 ochranu obytné zástavby před hlukem. 

Kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách v ploše 
vymezeného koridoru 

 Minimalizovat vlivy na kvalitu prostředí v přilehlé obytné zástavbě 

dotčených obcí. 

 Minimalizovat vlivy na přírodní a krajinné hodnoty dotčeného 

území, zejména CHKO Poodří, EVL Poodří a PO Poodří. 

 Minimalizovat střety s významnými krajinnými prvky, přírodními 

parky, zvláště chráněnými územími, lokalitami NATURA 2000, 

skladebnými prvky ÚSES a územím s identifikovaným výskytem 

ochranářsky významných druhů rostlin a živočichů. 

 Zachovat prostupnost krajiny pro člověka a volně žijící živočichy 

s důrazem na zachování migrační prostupnosti na území obcí 

Jistebník a Studénka v segmentu CHKO Poodří podél říčky 

Bílovka. 

 Minimalizovat vlivy na výhradní ložiska, chráněná ložisková 

Pustějov Pustějov 

Studénka Butovice 

Studénka 
nad Odrou 

Suchdol nad 
Odrou 

Kletné 

Suchdol nad 
Odrou 

Velké 
Albrechtice 

Velké 
Albrechtice 

Vražné Hynčice u 
Vražného 

Vražné u 
Oder 
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OZN. 
ZÁKRESU 

NÁZEV STAVBY + CHARAKTERISTIKA DOTČENÉ 
OBCE 

KATASTRÁ
LNÍ ÚZEMÍ 

území, dobývací prostory a území svahových nestabilit. 

 Minimalizovat vlivy na kulturní hodnoty, zejména kulturní památky 

a území s archeologickými nálezy. 

 Minimalizovat střety s ochrannými pásmy vodních zdrojů 

a ochranným pásmem zdroje přírodních léčivých vod Klimkovice. 

 Respektovat opatření pro protipovodňovou ochranu území. 

Úkoly pro územní plánování 

 V rámci upřesnění koridoru v ÚP dotčených obcí: 

 řešit prostorovou koordinaci s ostatními koridory dopravní 

a technické infrastruktury vymezenými v ZÚR MSK; 

 preferovat řešení s minimálními vlivy na kvalitu obytného 

prostředí přilehlé zástavby a na kulturní, přírodní a krajinné 

hodnoty dotčeného území, zejména CHKO Poodří, EVL Poodří 

a PO Poodří. 

 

3. V článku 44., v první tabulce, ve druhém sloupci: 

 se slova „(Bělotín –) hranice kraje –“ ruší;  

 za slovo „Ostrava“ se vkládá slovo „- Svinov“;  

 slova „vstupuje na území MSK v k.ú. Hynčice u Vrážného a pokračuje v souběhu 
s tělesem dálnice D1 (po jeho severozáp. straně) k severovýchodu až do k.ú. 
Butovice, kde koridor kříží dálnici a odklání se k východu. Následně přechází údolí 
Bílovky a na k.ú. Jistebník“ se nahrazují slovy „územní rezervy navazuje na koridor 
VR1 v místě křížení s řekou Odrou v k.ú. Třebovice ve Slezsku, kde“; 

 slova 

„Šířka koridoru se stanovuje 
- 200 m pro celý úsek hranice kraje - Vražné - Ostrava - Bohumín s postupným 
rozšířením: 

 až na 300 m v prostoru severně Suchdola nad Odrou na k. ú. Suchdol 
n. O. a k.ú. Hladké Životice; 

 až na 500 m v prostoru severně Studénky na k.ú. Studénka a k. ú. Velké 
Albrechtice.“  

se ruší;  

 slova „EVL Poodří, PO Poodří;“ se ruší. 

4. V článku 44., v první tabulce, ve třetím sloupci se ruší slova „Vražné“, „Mankovice“, 
„Suchdol n. O.“, „Bílov“, „Hladké Životice“, „Jistebník“, „Velké Albrechtice“, „Kujavy“, 
„Studénka“, „Pustějov“ a „Odry“. 

5. V článku 44., v první tabulce, ve čtvrtém sloupci se ruší slova „Vražné u Oder“, „Hynčice  
u Vražného“, „Mankovice“, „Suchdol n. O.“, „Kletné“, „Bílov“, „Hladké Životice“, 
„Jistebník“, „Velké Albrechtice“, „Kujavy“, „Studénka nad Odrou“, „Pustějov“, „Odry“, 
„Třebovice ve Slezsku“, „Svinov“ a „Polanka nad Odrou“. 
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6. V článku 46a. se slova „územní rezervy D507“ nahrazují textem „VR1“. 

Kapitola E. 

Beze změn. 

Kapitola F. 

Beze změn. 

Kapitola G. 

7. V článku 102a. se v tabulce na začátek vkládá nový řádek, který zní: 

OZN. VPS 
V ZÚR 

NÁZEV STAVBY + CHARAKTERISTIKA 
DOTČENÉ 

OBCE 
KATASTRÁLNÍ 

ÚZEMÍ 

VR1 Vysokorychlostní trať (VRT) (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava-
Svinov, nová stavba hlavní včetně staveb vedlejších a vyvolaných 
přeložek technické a dopravní infrastruktury 

Bílov Bílov 

Hladké Životice Hladké Životice 

Jistebník Jistebník 

Kujavy Kujavy 

Mankovice Mankovice 

Odry Odry 

Ostrava Polanka nad 
Odrou 

Svinov 

Třebovice ve 
Slezsku 

Pustějov Pustějov 

Studénka Butovice 

Studénka nad 
Odrou 

Suchdol nad 
Odrou 

Kletné 

Suchdol nad 
Odrou 

Velké 
Albrechtice 

Velké 
Albrechtice 

Vrážné Hynčice u 
Vražného 

Vražné u Oder 

 

Kapitola H. 

8. V článku 113., v tabulce, v řádku obce Bílov, ve třetím sloupci se text „D507“ nahrazuje 
textem „VR1“. 

9. V článku 113., v tabulce, v řádku obce Jistebník, ve třetím sloupci se text „D507“ nahrazuje 
textem „VR1“. 
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10. V článku 113., v tabulce, v řádku obce Kujavy, ve třetím sloupci se text „D507“ nahrazuje 
textem „VR1“. 

11. V článku 113., v tabulce, v řádku obce Pustějov, ve třetím sloupci se text „D507“ nahrazuje 
textem „VR1“. 

12. V článku 113., v tabulce, v řádku obce Studénka, ve třetím sloupci se text „D507“ 
nahrazuje textem „VR1“. 

13. V článku 113., v tabulce, v řádku obce Velké Albrechtice, ve třetím sloupci se text „D507“ 
nahrazuje textem „VR1“. 

14. V článku 113., v tabulce, v řádku obce Hladké Životice, ve třetím sloupci se text „D507“ 
nahrazuje textem „VR1“. 

15. V článku 113., v tabulce, v řádku obce Suchdol nad Odrou, ve třetím sloupci se text „D507“ 
nahrazuje textem „VR1“. 

16. V článku 113., v tabulce, v řádku obce Mankovice, ve třetím sloupci se text „D507“ 
nahrazuje textem „VR1“. 

17. V článku 113., v tabulce, v řádku obce Odry, ve třetím sloupci se text „D507“ nahrazuje 
textem „VR1“. 

18. V článku 113., v tabulce, v řádku obce Vrážné, ve třetím sloupci se text „D507“ nahrazuje 
textem „VR1“. 

19. V článku 113., v tabulce, v řádku obce Ostrava, ve třetím sloupci se za text „D525,“ vkládá 
text „VR1,“. 

Kapitola I. 

Beze změn. 

Kapitola J. 

Beze změn. 

Kapitola K. 

Beze změn. 

Kapitola L. 

Beze změn. 

Kapitola M. 

Beze změn. 

Kapitola N. 

Beze změn. 


